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Verko ile Zamenho! o

Karaj Samideanoj,

I-a tutmonda Esperantistaro havas 

hodiaŭ la grandan ĝojon festi la 

datrevon dela naskigo de nia majstro 

Zamenhof. Dum  ĉi tiu semajno, en 

eiuj landoj, sub eiuj klimatoj, el eiuj 

gentoj, kunvenas, kiel hodiaŭ ĉi tie 

aro jen granda, jen malgranda, jen 

malgrandega de samideanoj, kiuj 

estas kunigitaj de la sama sento : 

Dankemeco al la kreinto de Espe

ranto, admiro al lia verko, fideleco 

al lia idealo. Klarigi al vi kial ĉi liuj 

sentoj nin ĉie samtempe kunigas, 

kial super niaj individuaj ĉiuspecaj 

malsanejoj nin envolvas la sama 

deziro, mi ne bezonos. Ĉiu Esperan

listo, ĉe kiu la Esperantisteco ne 

kuŝas nur en la kono de iaj grama

tikaj formoj, tion jam  scias, ĉar ĉiu 

ba Esperantisto konscia konatigis 

kun la instruoriĉa historio de nia 

afero, de la tempo kiam gi genuis

en cerĥo, koj, v i?  povan d ir i,'

en la koro de nia majstro, ĝis kiam ĝi 

sen alia levilo ol la forto de la ĝin 

naskinta ideo brave alpasis antaŭ la 

mondo. \ i ĉiuj konas — aii se vi ĝin 

ne konas, m i senhezite vin riproĉas 

pri tiu grava manko — vi ĉiuj konas 

la belan leteron pri la deveno de

Esperanto, en kiu Zamenhof rakon

tas en la tiel modesta maniero, kiu 

karakterizas liajn personajn verka- 

jo jn , kiel li eslis alkondukita al la

ideo de Esperantismo. Vi lie legis 

kaj miris, kiel la juna Zamenhof, de la 

plej frua aĵjo, estis interne frapita de 

la sennombraj malkonsentoj, kiujn 

naskis la diverslingveco, danie li kiu 

i datas ne homo kun homo, sed ling

vano kun alilingvano, naciano kun 

alinaciano. R imarku ĉi tiun esencan 

fakton-*- Zamenhof ne kreis Esperan

ton, ĉar li per rezonado alvenis al 

la konkludo, ke lingvo internacia 

estus tre dezirinda por ke intelek

tuloj povu kompreni unu la alian ; li 

ne agis kiel scienculo, por la scien

cularo ; li agis kiel homo por la ho

maro. Li ne kreis Esperanton por 

pure scienca lingva celo, sed li kreis 

gili por sociala homara celo. Li vidis 

en Esperanto rimadon danka l kiu la 

homoj, super la baroj de la nacieco 

kaj lingvo povos reciproke sin kom

preni kaj rilati unu kun la alia en 

plena egaleco kaj justeco, ĉar ĉiuj 

staros sur unu neutrala kampo. Ĉi 

tiu ideo lin turmentis ; ĉi tiu ideo 

lin movis; ĝi-lin inspiris; ĝi li,, sub

tenis kiam antaŭ la grandegeco de la

verko realigota, li sentis, ke mankas 

la fortoj.

Super ĉio li revenis al ĝi, speciale 

kiam  antaŭ liaj okuloj ekstaris la 

unua modesta, sed grandioza enkor- 

Piĝo de lia revo, en la paroladoj ĉe

(I) Parolado farita ĉe la festo de la de

movaj Esperantistaj Grupoj, okaze de la 
20« datreveno de la naskigo de D-ro Za
menhof.

%
la kongresoj de Bulonjo, ('«enevo, 

Kembriĝo. 'l io eslas la nomata de li 

interna ideo de Esperantismo, (ii ne 

eslas ia akcesora j ia flanka speciala 

opinio privata de la kreinto de Espe

ranto, kiel supozas kelkaj Esperan

tistoj altiritaj al nia afero nur perĝio 

lingva flanko; ĝi estas la animo meni 

de nia movado kaj faras el ĝi ion 

profundan, ion grandan per la si

gnilo.

Sed — kaj en ĉi lio estas granda ins

truo— Zamenhof ne n ur esi is idealisto,

homo revanta en sia kabineto pri pli

bonigo de la homaro. Li eslis, nenion 

forlasante el sia idealeco, homo de 

realigado. Li ne apartenas al liuj 

parolemaj saguloj, kiuj kontentigas 

sin per grandaj frazoj aŭ vastaj teoriaj 

projektoj, perfektaj kaj neniam efek

tivigotaj kaj fortenas sin de ĉiu laboro.

Li alveninte al la certeco, ke nur 

lingvo neutrale homa povos vere 

faciligi la interpopolajn rilatojn, 

kuraĝe laboris por ĝi. Pensante li 

kreis. Kion li sentis, tion li realigis 

en konkreta, preciza verko, ka j en ĉi

tio kuŝas In sr«no «le la vera utila

genieco : Ia liarmoma lum igo ' la 

kunlaborado de 1’pensado kaj de 

1’realigado.

Aliaj antaŭ li kaj post li revis pri 

plifaciligo de rinterhomaj rilatoj; 

aliaj prilaboradis lingvajn projek

tojn kaj eluzis sian vivon per detalaj 

teknikaj laboroj en Ia kampo de arta 

lingvo, sed neniu kunigis tiel intime 

la flugalta» pensadon kun Ia praktika 

kreado, kun tiu profunda kono de 

rbczonoj kaj postuloj praktikaj, kiu 

estas tiel akra ĉe li.

Alia signo estas karakteriza kaj 

trovigas ĉe ĉiuj veraj kreanto j: li 

nenion prenas el la aliaj, sed ĉion 

mem kreas, li mem suferas por sia 

kreajo, li mem ĝin plibonigas. Vi 

nenie vidis, ke Zamenhof konsultis 

dikegajn volumojn de lingvistiko kaj 

sentis la bezonon esplori ĉiujn eblajn 

teoriojn pri la esenco de la lingvoj, 

sed li ĉion bezonatan de li trovis en 

la vivo, ĉirkaŭrigardante en sia urbo 

Bielostoko, kiu estis por li kiel bildo 

malgranda, sed lute fidela de la vasta 

nuna mondo, kun ĝiaj gentaj mala

moj, ĝiaj lingvaj malkonsentoj, ĝiaj 

rasaj ŝovinismoj. Vi legis, kiel ĉe li 

ekaperis la fruktodona ideo pri la 

afiksa sistemo : li ĉiam okupata per 

sia unika penso vidis surskribajon, 

kiu donis al li la ĝermon delsolvo de 

gravega demando. Li ĉion mem sen

tis kaj eltrovis, konstatante, pripen

sante siajn konstatojn, ne kiel kriti—

' kanto, sed kiel kreanto lumigata de 

potenca idealo, kiel homo, kiu serĉas 

inter malsamajo;, kio estas komuna, 

esenca, sekve neŭtrala. Per lio mi 

estas kondukata al vere originala 

karaktero de nia majstro : la sento 

pri internacieco. Por krei lingvon 

internacian kun naturaj elementoj, 

por realigi tiun sintezon de ekzistan

taj idiomoj, estis necesega, ke Ia liomo, 

kiu tion kuragis fari, mem sin altigu

super sia gento kaj sia lingvo, spirite

etendiĝu trans la limoj de sin hej

molando, peneiriĝu en la pensma

nierojn de la diversaj popoloj, ne nur 

konu la krudan materialon de la 

lingvoj, la .vortojn kaj la formojn, 

sed la vivon, la propran spiriton de 

tiuj lingvoj ; eslis necese, ke li eniru 

en ilin, forjetintc ĉiun gentan, rasan 

aŭ lingvan ligilon, sem i inter tiu 

densa plektajo de diverskoloraj stofoj

■>

ion sufiĉe komunan, sufiĉe akcente 

blan de ciuj popoloj, ion, cmi kiu ciu j 

retrovos parion de sia amata lingvo, 

en kiu eslas respektataj la naciaj 

sentoj en sia pozitiva Hanko. Vere 

giganta kaj ne plenumebla sajnis tiu 

laborego. Ne la sola racio povis ĝin

venki. Z a m e n h o f  tamen sukcesis lion

fari. Li kvankam loĝanta en sama 

lando sciis sin alligi super la gentaj 

lim oj; li sciis esti internacia, ne en 

tiu senco, ke li ĉion platigis kaj nive

ligis laŭ unu sia teorio — kio ja  estas 

facila — sed per tio ke li el la diver

seco eltiris ion komunan, unuecan, 

kiu iie mortigas tiun diversecon, sed 

ĉerpas el ĝi sian vivon kaj sian 

gracion. (Jiii povus montri, ke ĉi lili 

sento estas natura produkto, k1' .. j 

vivado en urbo kaj lando, kie kui:» 

loĝas tiom da diversaj gentoj, ke Ia 

spektaklo de iliaj malsanuloj, la ser

chado de iu por ili komuna interkom

prenilo akceptebla de ĉiuj, akrigis 

lian senton pri internacieco. Kio ajn 

estas, en Esperanton li kunigis, li 

ekvilibrigis, li harmoniigis ciujn 

pensmanierojn. La lingvo estas nek 

speciale latina, nek speciale ger

mana, nek speciale slava ; ĉiu retro

vos eti ĝi ion de tiuj lingvosistemoj, 

sed kiel mirinde kunaranĝitaj, kun

fanditaj, reciproke neŭtraligilaj estas 

tiuj diversaj pecoj ! Kiel memstara 

kaj originala prezentigas la rezultato 

de tiu plektajo, nia Esperanto, kili 

aspektas ne kiel Arlekena vestejo, 

seci kiel vera lingvo, havanta pro

pran spiriton, dank al la harmonia 

genio, kiu kunmetis giajn fundamen

tajn partojn kaj al la vivo, kiu dank 

al iii, ĝiaj uzantoj, elradias cle gi. 

Kiel ĉiuj kreantoj Zamenhof nur 

konstruis la ĉarpentajon desia kreajo, 

se mi povas tiel diri. Li scias, ke li 

ne estas ĉioscia kaj ĉion vidanta. Li 

ne alportis al ni vortaron plenegan, 

antaŭvidanlc ciujn detaletojn, li ne 

forcis kaj ne Iniciis al ni severajn 

regulojn en kiuj li antauvidis ĉiujn 

eblajn okazojn ; li prezentis nur la 

necesan m inim um on : precizajn sed 

largajn regulojn, simplajn por ciuj 

popoloj, por la popolo, vortaron guste 

tauga n por la esprimado de la ko

mence plej necesaj ideoj. Li liveris 

al ni fundamenton kaj lasis al la 

vivo la taskon labori super tiu fun

damento, laŭ la cirkonstancoj, laŭ la 

postuloj cle la praktiko. Li havis pro

fundan senton pri la libereco kaj 

necesa malcerteco, permesebla cle la 

unueco kaj cica komprenebleco; li 

unuvorte havas Ia senton de I’me

zuro. Kiel necesa eslis tiu sento, ni 

ĉion ĉiutage konstatas en la kampo
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prilaborita cle Zamenhof. Iuj sin 

gvidas ekskluzive per la logiko, aliaj 

nenion kreas, sed kunigas c ion tro

veblan, sen penso kaj sen sento. 

Zamenhof ĉiam staris sur la meza 

vojo. Ne nur en la lingvo aperas tiu 

$enlo cle la mezuro, sed en lia vivo, 

en lia saga morala kondukado de nia 

afero.

Ha! sendube, mi scias, ne eiuj 

trovos lian velkon perfekta sed ĉiu 

serĉas la perfektecon sur malsama 

vojo por ĝin neniam atingi, ĉar tiu 

perfekteco estas nur unuflanka. Du

me, ni ekzislas, dume lavivo laboras 

super la fundamento de' Zamenhof, 

ĝin plilongas, ĝin plilarĝigas. Ni kun 

sereneco aŭskultas, ke Esperanto ne 

estas ankoraŭ tnte perfekta, ĉar ni 

tre bone scias, ke ĝi, nek io ajn, estos

iani perfekta. Ni scias, ke Esperanto 

estas arta verko, ke tiel same kiel

majstroverkon literaturan vi devas 

akcepti .eĉ se kelkaj detaletoj al vi 

ne plaĉas, vi tiel sanie devas akcepti 

Esperanton kiel gi estas, kun giaj 

eblaj difektetoj, malsamaj Iau la 

rigardantoj ĝin akcepti pro la 

...Tva ue/.oi'o kiun «i ..'.porta;, al ia 

nomaro au gili lute ncakccpti. La kri

tikistoj kaj la m iopuloj rie atentante 

la sunon, sed zorge ekzamenante per 

telckospo giajn makuletojn, ĝin ne 

akceptos, sed la homoj pozitivaj kaj 

konstruemaj, kiuj pli atentas la vivi

gan simpli ol Ia ncokulvideblajn

makulojn, gili akceptos kaj gili uzos 

kaj tio suficas por ke ni venku.

De la laboro cle ui ĉiuj dependas 

tiu venko. Nia agado ĉiam estu ple

numata hui la vojo mem, kiun sekvis 

nia majstro kaj por ke efektivigebla,

estu tiu postulo, ni ĉiam  pli kaj pli 

rigardu al la Zamenenhoia penso, ni 

ĉiam pli konsciu pri la granda ideo, 

kiun Esperantismo havas en si kaj 

cie kiu la fina triumfo tle Esperanto 

estas neapartigebla.

Vivu la Zamenhofa Esperantismo !

H. HODLER.

Briefmarken Automalen Verti iebsgesels- 

chalt in Berlin ». La aparalo komencas 

agi nur post cni eto <1° monero de Iaspeco, 
por kiu la aparato estas arangita. Palsaj 
moneroj trairas moncr-ckzamenilon, per 

kiu ili estas haltigataj, dum la aparato ne 
agas. Se oni cnjetos bonan moneron, sed 
de iu alia speco, ol tiu, por kiu la apa

rato estas arangita, A' trairas la aparaton 
kaj estas per ĝi redonata al la aĉetanto. 

Se oni enlasas kelkajn monerojn de la 

gusta speco, la aparato agas, kiel se estas 
enketita nur unu monero, t. e. ellasas la 

respondantajn postmarkojn ; la aliaj mo

neroj estas redonataj al la aĉetanto. Kiam 

en la aparata ne estas piti poŝtmarkoj, 

tiam estas tio automate sciigata Ce la plej 

proksima postoficejo. La germana poŝto 

havas ĉe .‘i.') postoficejo^, po tri tiuj anto

ni a toj ĉe ĉiu. nuni kelka tempo eslis ven
ditaj _15.3CP.000 postim itoj per ili. La 

malgajno devenanta de la enketado de 
/aksaj moneroj egalas al 0,00.')Oli, dum ĉe 

la kutima vendado la malgajno eslas

0,08. La germana regna posto volas enkon

duki la aparatojn de Abel ĉe ĉiuj poŝtoP- 
cejoj, La poŝladministracioj en Anglujo 
kuj Francujo prenis kelkajn poŝtmarkaŭ- 

tomatojn por provo.
G. Vŭiumi s (Pcterburgo).

Dum multaj jaroj Ii pripensadis la proble
mon de la staremigo, per giroj, de vagono 

kuranta sur nur unu linio «le radoj. Fine 
dum Majo. ii;<Tl■*, li publike montris sian 

modelon al la « Bovai Societv » (granda 

societo scienca de Granda Britujo), kaj 

ekvekis grandegan intereson pri la « me

no raii » (unurelo).
Sian plenlargecan vagonon, en kiu estis 

enkonstruita la starcmiga aparato, li el
montris la matenon de la deka de novem

bro de tiu ĉi jaro, la saman tagon je kiu 
montrigis Ia simila inventaĵo germana.

Ni vivas en rapidira, progresema tempo, 

kaj multaj en Angtoj o estas la proponoj, 

kiuj nun estas farataj por plirapidigi la 

veturon. Eble dum la proksimaj monatoj 

okazos pri tiu ĉi tenio gravaj nova joj (I).
U. A. M. K.

G E O G R A F IO

K e lk a j in fo rm o j p r i  M o n te v id e o  ka j 

la ' « a r g e n ta  r iv e r o  »

Montevideo estas granda urbo k usa nta 

sur la norda marbordo de la «Argenta Ri

vero »; gi enhavas .‘>75.000 logantojn, estas 

la Urugvaja chefurbo, kaj pro sia enviinda 

geografia situacio iam farigas la plej grava

k-dj komerc i salame aka ma; haveno.  ̂ ^  _ji «.erpa n le J i i i  en konstanta evolucio  de sia

genio i a j  en apartecoj de teksta enhavo.

A R T O

Nova opero en Mos .vo ; 

cenzuro kaj arto

La « najlo » de la nuna opera sezono en 

Moskvo estas lasta opero de antan ne

longe mortinta Himski-Korsakov « Ora 
Koketo ». Sed bedaŭrinde duni vivo de 

I!. K. tiu ĉi opero ne povis esli prezen

tita pro malpermeso de cenzuro. En opera 

teksto, farita Iau konata fabelo de Puŝkin^ 

cenzuro vidis aludojn... Nur post ionia 

kripligo de teksto oni permesis kaj cii 

septembro de nuna jaro la opero estis pre

zentita unuan fojon.

Tiu ĉi cigna kanto de komponisto estas 

unu el la plej belaj liaj verkoj kaj povas

estis nulita en unu vico kun liaj Snegir 

roĉka (Ncĝulincto) ks:j Sadko. B. K. ciajn 

serĉis novajn vojojn, aii pli bone diri ĉifln 

novan operon li skribis en aparta stilri

SOCIA VIVO
k o m e r c o

K iu  popolo estas la plej d iligen ta  en 

la poŝtkart-dissendo ?

La pje] diligentaj poŝlknrt-skribantoj 

estas la germanoj. Hi dissendis dum la 
jaro 1907 I i 2 miliardoj» cla poŝtkartoj kiui 

vidajoj . Sekvantaj landoj, kun plejgranda 

nombro de dissenditaj postkortoj, estas 

Ciranda Britujo kun 800.000.000; U. S. A. 
kun 718 milionoj; Japanujo kun 6G6 milio

noj ; Austrujo kun 147 milionoj. Malmulta 

nombro de dissenditaj vidaj poŝka rioj 

Situs en Busujo 195 milionoj kaj Francujo 

K!) milionoj'
% G . \V.

A ŭtom ata  vendado de poŝtmarkoj

Por Ia solvo de tiu problemo oni jam 
multe laboris, C-a r la poŝladministracioj 

de ĉiuj landoj tre interesigas al la plej 

simpla kaj m ilmultekosta arango de ven
dado de postaj markoj. Jam estis kons

truitaj multaj posi markoj automataj, sed 
eiuj el ili ĵbefe pro lio. ne kontentigis, far, 

por Ue la aparato laboru la aĉetanto devis 
kunhelpi.*Sed de tiu cianta skuo suferis 

Ia in ta  aparato. Nun la ingenieroj Abe! kaj 

Pehring elpensis aparaton kiu laboras sen 
ia kunhelpo, tuj post la enketo de mortero. 

Tiu ĉi nova poŝtmark:» automata estas en

kondukata de la « Internationale Abelschc

Tiu ci.urbo estis fondita c if la jaro 17.10 

de la hispana maristo Bruno Maui icio Za

hato. Unu el la helpantoj maristoj kiuj 
akompanis /uinda n, vidinte la monton kiu

levigas kontraŭ la nuna urbo, ekkriis gaje 

en portugala lingvo: • Monte-vi-eu ! », kiu 
signifas oferante : « Mi vitiis monton t ». 

Pro tiu cirkonstanco la urugvaja cefurbo 
oni nomas ^Montevideo». La monto, cl 

kiu devenas tiu nonio, estas Ia sola inon- 

tevideana altajo sur kiu staras fortikajo, 

militista malliberejo kaj granda lumtu

ro. * *■ ’ - .
La rivero sur kiu kuŝas Montevideo, 

estis eltrovita dela portugala maristo Juan 

Diaz de Solis, en la jaro I ."ilfi; tiu maristo 

«Ionis al Ai la nomon : « Dolca Maro •», pro 
la malmulta saleco el giaj akvoj. La indi

genoj konis ĉi tiun riveron per la nomo 

a Parana (iuazu », kiu signifas: <« Hi vero 

granda kiel maro ». Post la morto de Ia 

eltrovinto kiun mortigis la tiamaj ĉi tiea 

enlandanoj, la rivero eslis nomata : « Ri

vero de Solis />, nomo kiu eslis denove 

sangita kiam la itala maristo Sebastian (Sa

boto, alveninte ĉi tien por esplori regio

nojn ĝis tiam lute nekonatajn en la jaro 

1527, renkontis rughaŭtulpjn kiuj donis al 
li kelkajn argentajn pecojn. La fama mar

isto krediti c ke ĉe Urugvajo ekzistis ricaj 

a rgen tino j, nomis la riveron : « Argenta 

Rivero », (Hio de I • Plata) per kiu gi estas 
nun konata.

La sola riĉaĵo trovebla en tiu ĉi rivero 

estasla bongustaj fisoj kiuj, grandkvante, 

estas eksportitaj al la'Argentina Respubli

ko.
Ne malproksime de Montevideo sin tro

vas tri insuletoj nomataj « Insuloj de la 

Floroj », kie estas lokitaj antauzorgaj hos

pitaloj por la infektigantaj malsanuloj al

venantaj el fremdaj landoj.

listas inuitaj aliaj-ne gravaj insuloj kaj 

kelkaj dangeraj sa lilaj oj kiujn timas la 

maristoj pro la orfaj ŝippercoj.
IV. V. Y i > o y v « v  (Del. Montevideo).

Pro tio Iiaj operoj ne estas similaj unu al 

alia, kaj ilia muziko ĉiam kunfandigas kun

teksta.

Muziko de « Ora Koketo » eslas rica per • 

reliefaj melodioj, riĉe orkestrita kaj mi

rinde farita en rusa nacia stilo, ne per

dante tamen sian internacian piire-muzi- 

kan signilon.
Jen iaj cenzuraj kuriozajoj : ('.aro Do- 

dono estas Sangita en vojevodo (militkon- 

dukanto).
— La vortoj de Astrologo (en prologo):

« fabelo estas mensogo, sed en gi estas 

aliulo, al ia homa edifo », estas Sangitaj 

eu vortoj: <* fabelo montras, kian potencon 

havas la pasio en homaj Aferoj. »

Kiam astrologo petas caron Dodonon 

ke li jesi;ju sian promeson skribe, laŭ legoj, 

Dodono respondas : « Laŭ lego? » Kion 

si kn i r,•'.s la vorto? Neniam mi aŭdis pri gi. 
Mii» deziro, mia ordono — jen estas lego 

por uu  fojo! Tiuj vortoj de Dodono estas 

san utaj per vortoj : « Kion? Tio-ĉi estas 
novajo! Cu vi pripensis viajn vortojn? » 

Starigante novan imposton Dodono di
ras al popolo : i» se iu vojevodo aŭ lia su

bulo (kolektante impostojn) volas preni 

iom pli, vi ne kontraudiri! : tio-ĉi estas 

ilia afero ». l iuj vortoj estas sangitaj per 

tiaj : « ie  iu el vi volos alporti iom pli, li 

donu; lio estas lia afero. »
Apud Dodono mortinta la popolo kan

tas : li, saga, regis popolon kuŝantc (dor

mante), inanojn kunmetinte ». Vortoj 

estas Sangitaj tiel : « Ii eslis saga kaj jugis 

nin tute prave » k. t. p , k. t. p.

N. K a b a n o v  (Moskvo).

ID E O J  & F A K T O J

La U nurelo  en Anglu jo

Pri hi supra temo eble trovigos interc

ia j la sekvantaj rimarkoj. *

Duni la lastaj dekjaroj de la dcknaua 
centjaro farigis multaj provoj starigi sis

temon de fervojo uzanta la principon unu

relan, principo konata de ingenieroj. Kel

kaj el tiuj provoj havis iom da sukceso 
praktika, sed la kosto, kaj de konstruo de 

la fervojo, kaj de klingado de hi vagonoj 

je alta rapideco eslis tro granda por ebligi 

sukceson financan. La unua persono kiu 

montris eksperimente ke eslas eble kons
trui vagonojn kiuj povus kuri scndangerc 

sur nur unu relo, sen ia ajn ekstera apo
gilo — la unua, mi diras, estas Brennan.

.Wo Louis Brennan naskigis en Irlando, 

kaj vivis dum kelkaj jaroj en Australe, 

kolonio brita. Ĉi lie li elpensis la ideon de 
torpedo gvidata de giroj, kiun li vendis al 

la Brita registaro por miliono da spesmi

loj. Sed lia vivdeziro estis krei por Aŭtra-

lio sistemon da rapidegaj fervojoj por

lumigi kaj disvolvi tiun vastan landon.

K ie l bone oni konas en Ita lu jo  

la d ip lom atian  lingvon

Ni li edukas jenan antikohn e! itala jur

nalo « Avanti » (Antaŭen). La artikolo estis 
represita de multaj italaj jurnaloj sed certe 
neniu konkludis por Ia neceseco enkon
duki neutralan facilan helplingvon 

Senatano P,.., profesoro de internacia 

juro ĉe itala unuagrada universitata, npre- 
zentinto kaj riprezentanto de Italujo en 

gravaj eksterlandaj komisioj, kiel rapor

tanto de lii komisio ekzamenanta la in

ternacian konvencion pri malpermeso de 
nokta laboro de infanoj kaj virinoj enha

vita en la franca teksto de la Konvencio, 

erarante pri la vorto e.rploilidion gin tra
dukas kvazaŭ gi estas coplas ion kaj pri tiu 

ĉi naiva duscncajo kunkudras kaj prezen
tas el Senato ian sian strangan teorion pri 

cirkonstancoj de deviga forto (force ma

jeure) kauzitaj de neautaŭvidebla eksplodo 
ĉar fji ne havas periodecon. Notu la leganto 
ke la teksto de la artikolo estas : « La mal

permeso de nokta laboro povos esti fori

gita 'Cii cirkonstancoj de deviga forto

(I) Komparu kim artikolo samtema aperinta 
en iv* <>7.
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(force majeure), kiam en iii entrepreno 
okazas interrompo de ekspluatado ne an- 

taŭvidebla, interrompo kiu ne havas pe

riodan karakteron »*. Al demandoj de sena

tano Buonamici de la Pisa Universitato, 

kiu ne bone estis kompreninta, kaj petis 

ian klarigon, senatano P... respondas : 

« Midiris ke ekzistas du esceptoj en kiuj 

oni povas laborigi la virinojn, krom la (ik

sitaj limoj, nome kiam en la fabriko oka

zis neantaŭvidebla eksplodo, kio starigas 

cirkonstancon de deviga forto, laŭ kiu 

oni volas helpi la industrion aŭ la socie

ton kiu suferis malutilon, permesante la 

rekomencon de la laboro. Tiu ĉi kaj ne 
alia eslas la signifo de deviga forto. Tiele, 

almenaŭ, sajnas al mi ke kunkomisianoj 

kaj proponanta registaro komprenis la de

mandon. »
Senatano Bonamici ne respondis, kaj la 

stranga diskutado restas konservita en la 

dokumentoj de l Senato, entenante la dan

kojn de l’ministro por la studo diligenta, 

akurata kaj klera, plenumita de la rapor

tinte, senatano P... Sen komento!

O. N v n n i (Konsulo, Bologna.)

La Kooperacio en Rusujo

La unua konsuma asocio en Busujo 

estis fondita en 1865 : Nun estas 3.500 kon

sumaj asocioj (krom Finlando) 550.000 

anoj. Konsumoj kaj aliaj kooperacioj ko

mencis kreski aparte rapide de 1906, kiam 

la politika ondo plimalaltigis. La plimulte 

da konsumaj asocioj (85%) estas en vila

goj.
En rusaj konsumaj kooperacioj oni prunte

donas produktojn pli ofte ol en okcident- 

eŭropaj landoj. En iaj vilagaj koopera

cioj oni donas komercejojn al vilaganoj 

ne por mono, ne prunte, sed por iaj vila

gaj produktoj (greno, ovoj, bruto, fiŝo...), 
aparte tia intersango ekzistas en Siberio.

Krom tio ekzistas en Busujo 3.070 kredi
taj asocioj kaj 1.616 ŝparpruntaj asocioj. 

Kreditaj asocioj ne nur pruntedonas, sed 

ankaŭ aĉetas agronomiajn ilojn, magiilojn, 

semojn...; vendas grenon, fondas konsu

majn magazenojn.

Fine ekzistas vilaganaj acetoj knj ven

daj asocioj (ĉirkaŭ I .OOO); ili aĉetas ilojn, 

masi n oj n, semojn, sterkejojn..,; edukas 
brutojn, abelojn, sekigas, purigas kaj dis

specigas grenon, vendas grenon kaj lego

mojn. Iaj asocioj lastatempe large organi

zos vendadon de greno.
Pro politikaj kondiĉoj en Busujo la ligoj 

de asocioj tre malrapide disvolvigos; nur 

ekzistas en europa Rusujo du ligoj de vi
lagaj asocioj, unu en Peterburgo, alia en 

Bigo. La Peterburga ligo unuigas ĉirkaŭ 

40 asociojn ; la b ierfara j asocioj ekzistas 

ĉefe en Siberio; ilia nombro estas ĉirkaŭ 

300 kun 120.000 ano j; ili posedas 700.000 

bovinojn; lastjara [spezo estas 16.000.000 

spesmiloj; 40 0/0 de Siberia butero estas 

farataj en tiaj kooperacioj. Antaŭ unu 

jaro estas fondita la ligo de Siberiaj buter

fari^ asocioj; tiu ligo unuigas 80 asociojn ; 

spezo de ligo en 1908 estis 3.500.000 Sm .; 

gi estas en komercaj rilatoj kun Anglujo.

N. K a b a n o n * (Moskvo).

P r i la proceso de Zagreb

Pri la artikolo aperinta en N0 (iii de « Espe
ranto » ni ricevis la jenan leteron :

La N0 66 de a Esperanto » enhavas arti

kolon, kiu, laŭ mia opinio, staras kontraŭ 

la principo de neutraleco en politikaj kaj 

naciecaj aferoj. La dirita N° publikigas 

vicon de efektivaj nekorektaj, kaj kalum

niaj oj pro kiuj ĉiu Hungaro devas sin 

senti ofendita. La tasko de Esperantismo 

devas esti serĉi la ilojn por liniigi la ho

maron kaj eviti Cion, kio povas disigi ĝin. 

Tion devus Esperantistoj kaj Esperantaj 

gazetoj preni el la koro.
ĉar ne povas esti la intenco de « Es

peranto » inciti malamon kontraŭ la Hun

gara nacio, mi permesas al mi esperi, ke 
vi havos la bonecon deklari en la plej 

proksima numero, ke tiu senfunda kalum

nio nur erare trovis akcepton en la kolo

noj de via gazeto.

La artikolo enhavas tiel multe de insi- 

nuadoj kaj neveraĵoj, ke detala refuto 

estiis neeble, escepte se oni volus skribi 
la tutan historion laŭ la efektivaj faktoj. 

Sed ĉar la raporto de S-ro Nebuska sin 
etendas dum tri jaroj, de 1907 gis 1909, tio 

plenigus ĉiujn kvar pagojn de \ i,\ gazeto.
Kio koncernas Ia Zagreban proceson, 

Hungarujo havas nenion komunan kun gi. 

Kroatigo estas autonoma lando, havas 

propran jugantaro!! kaj giaj instruitaj j li

gistoj, en publika traktado alportis la ju 

gon en la nomo'de la rego. Estas do ne

vere, ke « senkulpaj homoj estis malliberi

gitaj », kaj nevere estas, ke tio estis farita 

« pro ilia honesta klopodo pri progreso 

kaj repacigo de Serboj kun Kroatoj ».

Koncernante S-ron Bjoernstjerne Bjoern- 

son, kondamna publikigo aperis de li 
en ĉiuj gazetoj, post kio, en samaj 

gazetoj, kelkaj fortaj malafablajoj es

tis diritaj al li de unu el la plej emi
nentaj «tatviroj hungaraj kiu samtempe 

estas superstara membro de la pacligo. 
S-ro Bjoernson estis devigita deklari, ke li 

estis trompita de senkonscienca infor

manto. Rilate al la certigo de la kuracis

tino, S-ino \Vistein el New-York, staru tie, 

kiel principo, ke ĉiu stato rajtas difini, kia 
estas la lingvo de instruo en giaj lernejoj; 

estas nature, ke en Hungarujo ŝtatlingvo 
estas la hungara kji j ne ekzemple la bohe

ma. Sed hungara ^tatlernejo trovigas en 

ĉiu vilago. Tusante'la okazon de ĉernova, 

en nenia stato la registaro permesus funk

cii en publika ofico iun, kiu estas punita. 

Tial eksparoĥestro minka ne povas esti 

pastro, ankaŭ tiam ne, kiam la erarigita 

senscia popolo farigas incitita. Ĉar la po

polo bonvole ne lasis komenci Ia oficon de 

tiu pastro, kiun la registaro elektis, oni 

estis devigita instali lin kun autoritato de 

armiloj. La popolo bedaurinde estis sufiĉe 

blindigita, kontraŭstarigi sin al la armiloj. 

La malgojaj konsekvencoj estas konataj. 

Gendarmoj ne komprenas ŝcrcon. La scii

go, Iau kiu la sentenco: « slovako ne estas 

homo » estas legebla en ĉiu hungara ga

zeto, aii eĉ en unu serioza hungara gazeto, 

estas timema mensogo. Ke Lajos Kossuth 

kaj Sandor Petoe!! estis slovakoj, estas ne 
vera.

M. S p i t z k »  (Budapest).

Ni pro senpartieco la ('i-supran respondon, 
sed, se oni relegas la aluditan artikolon (iri /  \- 

greb’a proceso, oni konstatos, ke la nacia eksci- 

tigemeco de nia korespondanto malprave elmon

trigis. La artikoloj ni publikigita nemci ofen

dis Hungarujon, nek Hundarojn, sed priparolis 

proceson, kiun la plimulto de la Eŭropaj gaze
toj severe jugis. Ni konsideras, ke tiu diskuto, 

kiu nur povos sencele eksciti novajn sovinista- 

jojn, tute malutilajn cc ni, estas nun finita.

B e o .

donton de la konfederacio por 1910, Roberton 

Comtesse, el Neuchatel.

17 decembro. — B r u s e l o .  — Mortas rego 

Leopoldo dua.

18 decembro. — B o m o .  — Malfermo de la 

deputatĉambro. Sonl imo prezentas la novan 
ministraron.

P a r i z o .  — Akademio de socialaj kaj politikaj 

sciencaj elektas kiel akademianon, Teodoron 

Boosevelt.

C a n n e s .  — Mortas granda duko Mihailo Mi

lia i lo vic.
19 decembro*. — Lis a b o n o .— Ministraro eksi

gas.
21 decembro. — L o n d o n o .  — Terura brulado 

de la kvartalo Clapham Junction. Multaj perein

toj. Dek milionoj cla Sm., de malfajno.

C e t e n a .  — Eksigo de la ministro de Cni i lilo.
22 decembro. — B u k a k e s t o .—  La prez danto* 

de la ministraro Brai iano eslas grave vundita 

pro atenco.

L i s b o n o .  — Beirao starigas novan mi ./si fa 

ron.

B l e w s f i l d s .  — Okazas sanga batalado en la 

respubliko de Nikaragua, (ilo Estrada krima li

danto de la revoluciistoj vinkis lii parli inojn de 

'a prezidanto de la Respubliko.

A. T e l l i n i .

TRA lifi MONDO
S A N  S E B A S T IA N  (H is p a n la n d o )

Same kiel ĉiu lando enhavas inter siaj 

urboj unu aŭ pli preferindajn urbojn, kel
kajn ĉu pro beleco kaj pureco, la aliajn ĉu 

pro industrio, k. t. p., kies favorema fa
mo, trapasante la landlimojn de Oriento al 

Okcidento, grandigas la nomon de la na

cio ; ankaŭ, inter kelkaj florantaj urboj de 

Hispanujo, famon akirigas urbo nomata 
San Sebastian.

('.i tiu urbo estas landlimo en la okcid

anta parto de Francujo, gi estas duonin- 

su I forma, gi estas banata de la frizitaj on

doj de la kantabrika Maro, gi estas ĉirkaŭ- 

ata de la konkoforma sabla bordo £kaj 
tiusezone ornamata de verdtapiŝita mon

taro, kies pentrinda vidajo ĉarmas la vizi

tantojn, kiuj, ju  pli gin vidas, des pli ĝin 

amas.

. Ste

Ĵ u s  a p e r is  la  k v a r a  e ld o no

de  la  O f ic ia la  J a r l ib r o  de U .E .A . 

p o r  1909 , k o r e k t ita  k a j k o m p le t ig ita
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Iii ternacia Dataro

Proksin ium e San Sebastian enhavas 

50.1)1)0 loganto jn kun  grandaj kaj belaj 

konstruajo j tute novaj, ĉar la urbo anko

raŭ  ne havas unu  centjaran de k iam  ĝi 

estas rekonstru ita ; gi estas somera restejo 

de la h ispana j gereĝoj kaj aristokrataro,

kaj c u somere ĉu vintre la urba konsilan

taro kaj Grundu Kazino organizas longan 

serion da festoj, per kiuj oni komplezas la 
vizitantaron.

A. Timuni (Del. San Sebastian).

T
Lia pakto]
O decembro. — A n t i b e s . — En la aerodromo 

de hebraee, aviadisto Fernandes falas el sia 

aeroplano kaj mortas.

8  decembro. —  M i l a n o . —  Solena ceremonio 

por rememoris;! la trian jarcentfeston de la Bi

bi ioteko Ambrosiana.

M u n i i e m o .  — Mortas pentristo Herman! Kaul- 
bach. . .

M i l a n o . — Fermo de la ekspozicio de aviado.

IO decembro. — U o m o .  — Nomuno starigas 

novan ministraron.

12 decembro. — H o m o .  — Solena malfermo 

de ("internacia Instituto de terkulturado kaj 

akcepto de la naciaj delegitoj.

15 decembro. — M i l a n o . — Direktebla aer
opo de Ingeniero Forlanini « Leonardo da Vin

ci » flugas super Milano.

Braun8ch\vkig. — Edzigo de reganta princo 

kun princino Elizabeto Stolberg-ftoŝsla.

16 decembro. — F i r e n z o . — Mortas zo olo- 

zisto Henriko Hillyger-GigIioli.

B e r n o . — La Parlamento elektas kiel prezi

d u  ĉi rubriko celas doni por ĉiu tago 

de la jaro la datrevenon de la plej memo

rindaj faktoj de la historio de la Homaro. 

Alivorte ni deziras starigi internacian ka

lendaron kunla efemeridoj. Vere tutmonda 

senpartia dataro estas ebla nur kun la 

helpo de diversnaciaj kunlaborantoj. Ni 
petas de la legantoj korektojn kaj aldonoj!/ 

al mia verketo.

A. T k l i . i n j ,  Vallescura II, Bologna.
* *

• *• ¥ *

J a n u a r o

1. Kristana festo por rememorigi la ĉir- 

kaŭtranĉon de Jezuo Kristo. — 1801 Alber

to Piezzi en Palermo, malkovras la unuan 
asterojdon(malgrandan planedon). Cereso. 

- 1501 Sendependigo de Svisujo - 188i> An

glujo proklamas la anekson de Birmanujo 

en la Inda-Hrita Imperio. — 1891 Mortas 

en Milano geologiisto abato Antonio S up 
pan!.

2. 182!). Mortas filozofo kaj ekonomiisto 
Melkioro Gioia.

3. 0G4 el la fondo de Homo, naskigas en 

Al pino, Marko Tulio (acero. — 187."). Mor

tas Larousse, autoro de la granda univer
sala leksikono de la X Lajarcento.

4. 1331. Naskigas en Chambery, Amedeo 
VI el Savojo, nomita la « Verda (irafo ».

5. I .">88. Mortas en Bloe Kalorino de Me

dici.

6. Epifanio, aŭ apero de la Sinjoro, festo 
de l’tri regoj aii de Hri Magoj. — 1-192. 

Triumfa eniro en Granadon de la katolikaj 
Gereĝoj.

7. Kristnasko Iau malnova stilo. — Unua 

tago de Karnavalo. — 1715. Mortas kardi

nalo Cefepiskopo De la Motte Fendon.

8. 1042. Mortas Galileo Galilei en Arcetri.

i). 1873. Mortas Napoleono III en ekzilo

en Chite hurst (Kent/

10. 18(iU. Theodorv. Grimm starigas pre
cizajn regulojn por estonta tutmondlingvo.

11. 1801. Mortas en Venecio komponisto 
Dominiko Cimarosa.

13. 1813. Emancipigo de la sklavoj en 

Buenos-Ayres.

14. Novjaro laŭ malnova stilo. — 1524. 

Johano Verazzano Florencano ekŝipiras 
el rifo apud Madero, kaj esploras la mar

bordojn de la Norda Ameriko (Hudsona 

golfo). — 1807. Naskigas en Stralsund Her

mann Burmeister, direktoro de la Muzeo 

de Naturhistorio de Buenos-Avres.
V

15. 1716. Filipo V® de Hispanujo malper

mesas la duelojn.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U . E . A .)

OFICIA LA IX  FO RMI L O

A D M IN IS T R A  F A K O

Gravaj avizoj.

La lasta tempolimo por la ricevo de la 
balotiloj estas fiksita je 15 Januaro por Eŭ

ropaj landoj kaj 15 Marto por transmaraj 

landoj.

Ni rememorigas, ke la Delegitoj ne 

devas sendi al ni la liston de la repagintoj 

por UMO, sed nur la liston de la personoj 
eksigataj aŭ rifuzintaj la repagon dela ko- 

tizaĵo kaj la liston de la novaj membroj 

(t. c. personoj, kiuj ne estis membroj dum 

IUO'.)).
La subdelegitoj, laŭ la novaj § de la 

statuto, kiuj de nun dependas de iu Dele

gito kaj estis aviditaj pri tio, bonvolu de 

nun sin turni al sia regiona Del. por ĉio, 

kio koncernas U. E. A.

La Del. estas tre insiste pelataj ĉiam 

skribi la nomojn de la novaj membroj sur 

specialajn membrolistoj!!, senpage senda

tajn de ni, kaj ne sur poŝtkartojn aŭ man-

dftkii|>onoj*».- _ — ________  H H B
Nova Oficiala B u lte n o jSTAS en pre

paro kaj aperos en februaro.
,v/ ,  Je la IO Januaro aperis la kvara el

dono de la Oficiala Jarlibro por 1910. Tiu 

ĉi nova eldono, korektita kaj kompletigita, 

havas multajn novajn informojn kaj aldo

nojn pri la servoj de U. E. A. Ĉiu Espe- 

rantiano, por eviti erarojn rezultantajn 

el la oftaj sangoj de adresoj, nepre devas 

posedi tiun novan eldonon. Prezo : 0.30.

Oficiala tradukistara.

Gis nun la jenaj personoj akceptis la 
taskon de oficialaj tradukistoj de U. E. A.

G. Atanasov, Del. Sofia (Bulgara lingvo).
E. Backman, Del. Helsingborg (Sveda).

Bigalke Molnvinkcl, Traduka Oficejo, 

Bromberg (Germana).

E. Missailidis, Del. Smj rne (Turka).

L. Moraes Sarmento, Del. Lvora (Portu

gala).

I. Nenadoviĉ. Del. Belgrad (Serba).

E. Robert, Del. Paris (Franca).

S. Rudnicki, Del. Krakovv (Pola).

D-ro Stamatiadis, Del. Samos (Greka).

A. Tellini, Del. Bologna (Itala).

F A K O  E S P E R A N T O  O F IC E J O J

Esperantio librejo.

Responde al la diversaj demandoj faritaj 

al gi lastatempe, la Esperantia Librejo li
veras la jenajn informojn:

La katalogo de la librejo, kiu jus komen

cigas, ne estas ankoraŭ presita, ĉar gi li

veras ĉiujn librojn, insignojn, propagan
dilojn, k. t. p. oni povas uzi intertempe 

iujn ajn katalogojn.

La kondiĉoj por la vendado de la oficia

laj eldonajoj de U.E.A. estas konigataj per 

la lasta n0 de Esperanto kaj Ia 4:i eldono de 

la Jarlibro. Tiuj kondiĉoj estas samaj por 

ĉiuj kaj estas farataj nur al Delegitoj, Es- 

peranto-Olicejoj au librovendejoj. La men
doj estas sendataj afranko.

La kondiĉoj por la vendado de la Espe
rantaj libroj, propagandiloj, insignoj, 
k. t. p. eslas fiksataj en la 4* eldono de la 

Kron. iu rubatoj montritaj, por 
mendoj superantaj jare 50 Sin. oni ricevos 
denove 3 0/0, por mendoj de pli ol 150 Sm. 

5 0/0 jare. Tiuj specialoj rabatoj cstos kre- 

ditigataj al la klientoj en la fino de ĉiu 

jaro.

Klientoj dezirantaj preni librojn komi
sie ricevos kontraŭ depono de iu ajn sumo 
librojn por elekto, kiujn ili povos resendi 

dum (i monaloj aŭ intersango postuli sam

valorajn aliajn, lli do havos la eblecon, 

pagante la poŝtelspezojn, spertigi, kio plej 

multe placas al ilia klientaro.

T U R IS M A  F A K O

Gvidfolioj.

La subfako gvidfolioj estis translokigita 

en Genevon. ĉ iu j korespondajoj rilataj al 

tiu servo devas do esti adresataj al la cen

tra Olicejo de U. E. A.

Ni rimarkas, ke malgraŭ niaj alvokoj nur 

30 urboj ĝis nun eldonis gvidfolion. Tiu 

nombro estas tute ne sufica. Por ke la ins

titucio de la gvidfolioj servu al la vojagan-
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LA KATO
de Dro J ohano  RAJ BERTI

Ne jam naskigas katideto, ĝi tuj estas 

liberigita de la konkurenco de gefratoj, 

kiuj plej ofte estas oferitaj por amasigi sur 

gin solan ĉiujn la utilojn de enviita vivo. 

Estas la aplikado iom severa de la sistemo 

de la unuenaskiteco eĉ estas la plej alta 

perfektigo de ĝi, kaj tio estas bona. Kle

reco kaj feliĉo estas ĉi tie malsupre sorto 

por malmultaj : kiu mortis jam estas 

mortinta feliĉega kiu havas malmultajn 

parencojn aŭ nenian. La geinfanoj ekscias 

miritaj, ke oni portis h ejni en katidon, 

same kiel de tempo al tempo oni portas 
hejmon frateton : kaj ili kuras por ĝin 

vidi, laŭdi, tusi kaj fari ĉirkaŭ ĝi feston 

kaj gojan bruegadon. La katino-patrino, 

kiu vidante vizagon fremdam kaj suspek

tan farigas tigro, pacience toleras tiun ĉi 

interpuŝon, kaj kvazaŭ sentas konten

tigon kaj apenaŭ per mallaŭta plendo 

(brrnjn) montras al la plej maltrank

vila infano la devojn de 1’diskreleco. 

Tio devenas el tiu alla grado de 

sagaceco kaj de sociala lerteco kiu 

distingas la katon de ĉiuj aliaj bestoj; 
kiu iafoje antaŭeniras afabla kaj ne he

zitanta por naski la karesojn maldelika

tajn kaj pezajn de nekonatulo havanta ho

nestan mienon, aliafoje restas malproksi

mete kaj singardema, kaj ĉu per proponoj 

cu per dorlotoj ne lasas tiun alproksimigi, 
kiu montras apenaŭ percepteblan intencon 

fari ian jonglon? Aajnas ke ĝi legas en la 

koro kaj [divenas la malbonajn intencojn 

Jiaj sufiĉas al gi vidigi tre multe dezirata

sen ia motivo, por ke li inklinigu al plej 

granda malkonfido. Malfeliĉe ke lecionoj 

hejmaj, tiel klaraj, Ciutagaj, perdigas sen 

ia utilo por la homaro I Kia Sparo de do

loraj malfeliĉoj kaj de maldoleaj pentoj, 

se multaj lernus de la kato esti singarde

maj kun la novekonatuloj, ne malfermi la 

koron al la unua flatemulo, ne fari profi

tan ligon kun la unua fripono kiu prezen
tigas antaŭ ili.

Nia malgranda amiko kreskas meze de 

la karesoj kaj zorgoj de la familio, trin

kante bonegajn buljonojn kaj gustumante 

la plej delikatajn fran daj oj n tuj kiam tion 

permesas al gi la fortoj de la dentoj kaj 
de la ventriklo. Tiu ĉi bonstato fizika kaj 

morala disvolvas en ĝi la sentojn de la 

gajeco kaj ĝojeco, kiuj en la plenaĝo nio- 
d i fi gos en kvietan kaj trankvilan spiritsc- 

renecon alkondukanta!! al la mallaboremo 

kaj al la supreiimeditema vivo. Observu,gin; 

ĝi amuzas ankaŭ sola, ĉar la kato, kutime, 

sufiĉas al si mem. Rubando pendanta el 

sego, frango de litkoverto, fadenvolvajo 
malbone gardita, ĉio taŭgas por ĝi kiel 

honesta amuzejo. Kiam mankas aliaj iloj, 

gi amuzas eĉ per sia propra vosto, ka j ku

rante poston de ĝi, kiu ĉiam forkuras, eble 

ĝi estis la unua kiu inspiris al la filozofoj 

la ideon de la rondo mallogika. Gi ĉif- 

difektas la ĉapelon de 1’mastrino kaj la 

ĉapcton de la mastro : poste ĝi kuŝiĝas 
interne de ili laŭ la plej ridindaj pozoj; 

nur gi ne ridas ĉar la veraj kaj kapa

blaj ŝereemuloj neniam ridas : mi vokas 

kiel atestantojn la emfazajn humanecajn 

deklamadoj!!. Se vi ja helpas ĝin en la 

la ludado, gi rezistas dum multaj horoj. 

Vergo kiun vi agitos antaŭe, paperbuleto 

kiun vi ĵetos antaŭ giajn piedojn, igas 

gin mirinde kuri, salteti kaj kun ruligi. 

Vespere okazas veto de la infanoj por havi 

la kateton en la lito, kaj ĝi havas la bo

necon vin sekvi sub la litkovrilojn kaj 

favori la dormon per Ia dorlotema mu

ziko de sia fron-fron.

La Kulori mbi ilo de libereco

Ĉio ĉi kredigus ke la kato estas obeema 

amiko, preta al viaj kapricoj, almenaŭ 

kiam ili akordigas kun giaj komfortoj. Sed 

atendu kelkajn semajnojn kaj poste vi vi

dos. Iun tagon gi trovas malfermita la 

pordon kaj deziro de n ovaj oj gin instigas 

supreniri la stuparon kaj eniri en la sub
tegmenton. Iii tie tra tegmenta fenestreto 

ĝi supreniras sur la tegmenton por spiri 

iom da libera kaj pura aero, kaj por regi 

per sia rigardo parton de la urbo. Kal

kulu ja ke de tiu momento ĝi farigis ple

nega liberigita de cia dependeco de la fa

milio. Ne suspektu, miaj karaj, ĝi ĉiam 

restos via kato; ĝi reeniros por tagmangi 

kaj vespermangi, tre multajn fojojn ankaŭ 

por dormi ; ofte okazos ke ĝi dum la tuta 

t:?go ne eliros el la donio ; gi faros longan 

akompanon al la virinoj kiam ili laboras, 

ĝi restos multajn horojn ĉe la fajrujo pre

cipe ĉe tiu de la kuirejo; sed ĉio ĉi laŭ 

gia plezuro sen devigo kaj regulo, tute 

sendepende de via volo,ne pravigante siajn
longegajn forestojn kaj la gravajn kaj 

oftajn modifojn de sia vivmaniero. Fiksu 

bone en via plezuro; ĝi vivas nur por si 
mem, kaj nenioi zorgas pri vi, se ne por 

kiam vi ne estas pretaj al giaj deziroj. Ek

zemple ĝi ne demandite venos tridek fo

jojn, ripozi sur viajn genuojn, Ia trideku- 

nuan fojon, kiam vi gin alvokos, ĝi ne vo

las, kaj se ĝi ne volas nenio helpas. Kaptu 

gin kaj tenu ĝin perforte, kaj ĝi Gajnos 

duni momento fleksigi, sed tuj kiam vi la

sos gin libera, ĝi forkuros.

Ju pli vi obstinos, des pli gi plifortigos 

sian obstinon, kaj sian kontraŭdiran inkli

non. Fine, vi povos gin ankaŭ mortigi : 

sed vi neniam ricevos de ĝi kontraŭvole 

agon eĉ la plej malgrandan de submetigo, 
de obeemo ; tio ne por eterne, eĉ se la 

mondo devus disfali. Ho kia besto plena 

je karaktero! Kia altega instinkto de fiera 

sendefendeco! De tiu sendependeco kiu 

havas la solan pravigon en si mem. La

klasika arto volis personigi la liberecon 

per virino, dum la virino estas ĉiam skla

va. Ni esperu ke la romantikismo meze de 

tiom da kuraĝegaj kaj gravaj novaĵoj tiun 

ĉi enkonduku, nome simboligi tiun diinon 

per, katino : kvankam ni estas konvinkitaj 

ke se ni perdos ioni laŭ la estetika vid

punkto, ni cstos large kompensitaj per la 

vereco de le elpenso.

Libereco estas ideo aŭ vorto, kiu deliri

gas, lacigas kaj bataligas ĉiujn genera

ciojn.Vorto, nii diris, ĉar gi estas egala por 

ĉiuj. La ideo varias laŭ la cerboj, eĉ por 

la cerboj sen ideoj gi neniam cstos alia 

afero ol la kunmetado de kelkaj literoj. 
Multaj eltiras el la libereco tiun ĉi konklu

dan ideon : « Obei kiel eble plej malmulte, 

kaj kiel eble plej multe estri». Multaj aliaj 

prefere komprenus : « estri kaj obei ne

niam ». Kiu posedas sagon tuj komprenas 
kia haoso farigos la societo, ĉu en la unua 

ĉu en la alia maniero. Tamen la kato sek

vas la duan partion, kaj por si meni alkon
dukas al vera kaj praktika realeco tion 

kio por la homoj estas eterna himero. Sed 

la plej malbona estas ke la homoj estas 

dignaj je la libereco laŭ kiu ajn maniero 

oni volas gili kompreni, ĉar ili estas ne 

kapablaj ĝin gui : kaj ankaŭ kiam per oro 

kaj sango ili atingis ian ajn publikan 
liberecon, ili stulte rapidas demeti la pri

vatan liberecon, la veran kaj plej, bonan 

liberecon, antaŭ la altaro de la pasioj. Tiu 

farigas sklavo de la avareco, tiu de la am

bicio, tiu de la virinoj, tiu de la mange- 

gemo, tiu de la ludado, tiu de la malla
boremo ; ĉiuj tiranoj multe pli kruelaj kaj 

teruraj ol tiuj kiuj kriegas kaj frapas Ia 

piedojn sur la teatro de Alfieri. Aliaj klo

podas senĉese por farigi servistoj de la 

artifikaj bezonoj, strangaj, naŭzaj, sin 

alkondukante, ekzemple, al la nekapableco 

rezisti du horojn ne fumanto tabakon Uii 

du minutojn ne gin flarante. Aliaj havas 

la talenton elĉerpi siajn proprajn katenojn 

eĉ el la maro de la superstlĉoj, kaj sin 

kondamnus suferi malsaton prefere ol si

digi ĉe mangotablo kun dektri gastoj. 

kaj forlasos vidi sian patron la lastan fojon 

prefere ol ekvojaĝi vendredon. Ĉiuj fine 

perfekte akordigas por ĉiam pli ĉirkaŭ- 

prem.i al si la kapoŝnuron de la sklaveco 
samtempe kiam ili progresadas sur la 

vojo de la tiel dirita civilizacio, altru

dante al si reciproke la ainuzaĵojn, la kre

dojn, la an t a ŭj ugojn, la modojn, la decre

gulojn, la etiketojn, la kaŝemojn, Ia epo

kojn por renkontigi aŭ forkuri kaj fari 

samtempe la du agojn per la vizitkartoj, la 

manieron sin vesti, ornami la domon, pa

roli, danci, la horojn por promeni, halti, 

tagmangi, dormi. Ĉu por tiuj ĉi individuoj 

oni elpensis la liberecon?
Kredu tion al mi, miaj karaj : homoj kaj 

bestoj kiuj vivas kun tiuj kaj por tiuj, 

estas ĉiuj sklavoj, .ĉiuj esccpte la kato. 

Kiu vere scias gui trankvile la efektivajn 

utilojn, kiujn la vera materiala progreso 

enkondukas en la domojn, kiel la mildan 

disvastigitan kaj unuforman varmeton de 

la fornoj, la m olaj aj n elastajn kusenojn, la 

delikatajn spicejojn ile la kuiristo; sed ĝi 

rifuzas la submetadon kaj la ĉiam pliigan

tajn socialajn postulojn, kaj iie lasas geni 

■al si la animon per iu nova sistemo, ne al

trudi iun legon de iu ajn : ĉiam egala al si 

mem li pensas kaj agas hodiaŭ tutsame 

kiel antaŭ kvin mil jaroj : tial ke sur gi, 

kiu vivas en la familioj ankaŭ la plej ko
ruptitaj, ne havas ian influon tiu terura 

infekto kiu estas la malbona ekzemplo kaj 

la malbonaj kunvivantoj.

M

(Daurigota.)

toj, estas nepre necese, ke ĉiu urbo, kie 

estas Delegito, posedu sian gvidfolion. La 

unua tasko de Del. devas esti la klopodado 

por ke la loka grupo [eldonu tiun gvidfo
lion, kiu permesos al la vojagantaj Espe

rantianoj havi Ia plej necesajn informojn 

pri la urbo. Ni ripetas, ke U. E. A. prenas 

sur sin la presadon de 1.000 gvidfolioj po 
5 Sni.; cl tiuj 1.000 ekz. 500 estas uzataj de 

gi por dissendado al la petantaj vojagan

toj. Specimeno estas senpage ricevebla.

Aliparte, ĉar la gvidfoliaro estas per si 

meni bonega propagandilo por Ia turismaj 
servoj de U. li. A., la Esperantia Librejo, laŭ 

diversaj petoj, decidis, ke dela IO Januaro 

ĝi vcndosjkolekton de 25 diversurbaj gvid
folioj po Sni. 0.25, afrankite. Tiuj kolektoj 

estas tre rekomendataj al la grupoj, Esp.

Oficejoj por propagando, elmontrado, k. t. p.

P o r  k o n  g i  U .  E .  f l .  u z u  l a  n a c i l i n g v a j n  

p r o p a g a  n d  i t o j n  (franco, rmaue, itale, 
hispane, ruse).

Esperan I iaj Informoj

E l la  O fice jo  de E s p e r a n t io  ;

L a s ta te m p a j fa r i/a ĵo j

Dimi la jusa monalo la Oficejo de U. E. A. 
plenumis la jenajn laborojn : Forsendo al ĉiuj 
Del. kaj Subdel. de la dokumentoj por agado 

dum ID IO -  Balotigo de la Del. kaj repagigo 

de la kotizajo — Difino de Subdel. kaj Del., kaj 

sendo de cirkulero-lelero pri lio — Sendo de 

cirkulero-leleroj por kreo de Jura Konsiliantaro 

kaj I radukisiaro — Plena reorganizo de la
financa lako kaj kreo de nova librotenado _

Funkciigo de la Esperantia L bi ejo — Ekza
meno de la projektoj prezentataj al la Komitato.

Duni decembro estis ricevilaj (sen la presaĵoj) 
ĉirkaŭ 1,000 korespondajoj.

Jubileo de Zamenhof.

Okaze de la 50 datreveno de la naskigo de 
m a  majstro, tre multaj grupoj organizis sukce

s a j n  festojn. Ni ricevis pri tio tre multaj rapor

tojn, kiujn ni pro manko de loko kaj por ne 

favori Iain pli ol alian ui ne povas publikigi. Ni 

(amen sincere dankas la raportistojn kaj gojas
pri tiuj manifestacioj de amo al Esperantisma 
ideo.

• *

i

Berlin . La Konsularo intencas prepari 
efikan propagandon por la disvastigo de U. E. A. 

cu Berlin kaj instigi la Delegitojn de german

lingvaj landoj tari same. (ii do proponas al la 

Delegitoj de Germanujo labori kune kun gi. 

Ekzemple oni povus taligi kune la necesajn 

prospektojn kaj propagandilojn, germane pre

sitajn, sendotajn al firmoj, entreprenoj k. t. p., 

pripensante ke oni povus presigi grandan kvan
tan pli malmultekoste. Olii do pelas la Delegi

tojn de Germanlande, kiuj intencas partopreni 

je tiu ĉi propagando, sin turni Berlinon. Ciujn 

leterojn kaj demandojn oni bonvolu direktiva! la 

Delegito de U. E. A., S™ G. Rauch, Berlin

Str. &). Ani Tempelhofer Berg 2 (Komunikila de 
la Del.) . fe . •

O a io a y ( l ^ i . i i u j J U / .  _  uKaze Ue la 

sukcesa Iesto por la Zamenhofa Jubileo, S*» 
1'ranzo, nia nova Del. faris paroladon pri nia 

Asocio kaj gia granda rolo en Ia Esperantista 
familio. En aliaj urboj niaj Del. same agis.

Cartagena (Hispanujo). — La gazeto « El
Por veni r » publikigis la paroladon de Sro pr;. 

vai eu Barcelono, hispanigan de nia tica Del.

Dresden. — Al la nomoj de S-roj Dinger 

kaj Tcsuer, oni devas aldoni ĉi tiun de S'o Ra- 

deck, erare forgesitan en nia lasu kroniko, kaj 

dankal kiu la numbro de la likaj Esp.-ianoj an
kaŭ multe pligrandigis.

C i u j  E s p e r a n t i a n o j  u z u  l a  E s p e r a n t i a j n

m a n k o j n  v e n d a t a j n  p o r  l a  o e n t r a  k a s o .

Esperantio Parolejo

P ro p o n o

En la n- fii de Esperanto, S-ro Tomiĉ tre 

prave plendis pri manko de verdaj sleloj en la 

esperantistaj butontruoj. Vojagantaj Esperan- 
t i stoj ofie ĉagrenigas vidante nek stelojn nek 

aliajn propagandilojn kiam ili alvenas en staci

domojn kaj urbojn. Kiel ofie malgraŭ divers

flankaj demandoj ili povas ekscii nek unu esp. 

adreson I

Oni povus tre facile kontentigi Ia vojagantajn 
esperantistajn. Ĉu ne eslus eble al Ciu esp, 

grupo starigi tabulon kun videbla verda stelo 

kaj surskribo Universala Esp. Asocio en la 
perono de stacidomoj, attente la adresojn de la 

delegito, diversaj konsuloj, grupa sidejo k. t. p. 

por ke Ia mizeraj vojagantoj ne estu devigataj 

vane serei la suprenomiton kredante ofte al la 
malnovaj adresoj, troveblaj en la adresaroj.

Esperantianoj estas petataj fari siajn rimar
kojn pri tio sub tiu ĉi rubriko.

I I .  R u b ĉ iĉ  (Graz).

Tu propono eslas nun en studado, sed ni dume 

rimarkigas, ke la gvidfolĥ) eslas unu el la plej 

oportunaj rimedoj por konigi la gustajn adre
sojn de la Del. konsuloj, Esp.-Of. k. t. p.

*  (Red.)

D aura  marso tra  la mondo

Kn4901V1, A ri bur Win terfeld, 17-jara germano el 

Dresdeno komencis dauran marson tra la mondo, 
kontraŭ premio da 75.000Sni., se post 15 jaroj li 

estos vizitinta ciujn terpartojn, Iau parte difi

nita plano. Dum Junio kaj Julio la energia junulo 

nun 20 jara restadis en Fatras, kaj mi kaptis la 

bonan okazon prezenti al li Esperanton kaj 

U. E. A. ; de Esperanto li jani estis multon 

aŭdinta antaŭ kelkaj jaroj en Hispanujo, kaj 

nun mi sukcesis, lin instrui en la elementoj de 

nia lingvo, kiun li fervore studos dum la prok

sima tempo; Oai* li bone komprenis la gravecon 

de la lingvo kaj de ‘nia Asocio, al kiu li tuj 

anigis (495-2:M7)jkaj mi petas ĉiujn oficistojn 

de U. E. A., doni al S-ro Winterfeld la de li 

bezonotajn kaj petolajn servojn. Li jam eslis en 

Ciuj landoj de Europo, de ambaŭ Amerikoj, kaj 

laŭ lunge la norda obordo de Afriko ; nun li 

faras Ia marŝadon ĉirkaŭ la Peloponeso, iras 

trans Malgranda Azio, duan fojon trans Egip

tujo kaj Sudanlando, sekvos la orientan bordon 

de Afriko ĝis Kaplando, vizitos Madagaskaron,
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transiros al a ni ha u Hindujo], penetros en 

Hinujon, en Japanujon, kaj faronte sian lastan 

viziton al Aŭstralio kaj cilie Nova Zelando, li 

Knos en 1915® sian pilgrimadon, kiu pruvos, 

ke homa volo povas cl iure venki multajn mal
helpa jojn. S-ro \Vinterfeld portas la verdan 

stelon, kaj « jurnalo » '• Corriere delle Publie » 
de I IO* Julio menciis, ke li parolas Esperanton. 

Mi deziras al mia animacian » honan vojadon, 

kaj esperas ke la helpo al li ele U. E. A., kaj cle 

Esperanto estos same granda kaj propa

gandita.
Paul B u n e m a s ,

(S.-O. 495-221, Patras, Grekujo).

O n i  l e g u  a t e n t e  l a  p a g o n  d e  E s p e r a n t o .

Varietea Mondo
Studante la evoluan llis*orion de I’Aperanta 

movado oni trovos, ke gia karaktero precipe en 

la lasta epoko tute aliigis. En la unua periodo 
oni lernis esperantan lingvon pro idealaj kauzoj 

kaj por propagandi gin. seci kun la kreskanta 

disvastigo de I’I ingvo aligis ankan personoj, 

kiuj volis uzi kaj apliki gin por specialaj aferoj. 

La sekvo eslis, ke en la posta tempo formigis 

diverspecaj asocioj, kiuj sukcesplene uzis espe
rantan lingvon en internaciaj kunvenoj, kon

gresoj k. t. p.
La plej rimarkinda kaj grava okazintajo en 

la lasla tempo sendube estas la fondo cle Tlaka 

asocio <c Varietea Esperantista Ligo » de S-ro 

Karl Schwarz.
Antaŭ kelkaj semajnoj ni jam raportis pri lio 

per speciala artikolo en esperantaj gazetoj kaj 

per specialaj cirkuleroj, dissenditaj al kiel eble 
plej multaj grupoj kaj samideanoj. Tie ni jam 

detale klarigis la gravecon de tiu ligo por nia 

movado kaj ne estas necese, ripeti lion ankoraŭ 

unufoje.
De post anoncado de 1’fondo de V. E. L. la 

direktantaro tute ne forlasis la persekutadon de 
Tafero. Fervore oni laboris pri ĝia organizado, 

sed la tuta organiza laboro estas tro ampleksa 

por fini gin dum kelkaj semajnoj. Sed tamen 

dank'al la afableco kaj helpemeco cle niaj sami

deanoj prosperis al la direktantaro bone progre

sigi la laboron. Kiel ni jam sciigis oni estas 

starigonta informejojn kaj helpon. Jam multe 
da eminentaj samideanoj Sekvis nian alvo

kon kaj farigis varieteaj konsuloj kaj sciigoj el 

Ciuj partoj de T mondo pruvas, kiel bone oni 

komprenas la gravecon de nia ligo.
Sed kun la kreskanta amplekso de I tuta alero 

oni spertis, ke ne eslas plu eble, direkte anon

cigi ĉiujn sciigojn al la membroj kaj konsuloj. 

I>ro tio oui decidis, dekli ligajn gazetojn, en 

kiu oni publikigos ĉiujn ordonojn, sciigojn,

novajon k. t. p. Kiel esperantaj ligaj gazetoj 

oni elektis la oficialan gazeton de U. E. A. 

« Esperanto » kaj Germana Esperanto-Gazeto 

en kiuj aperos unufoje enMa komenco de ĉiu 

monato speciala parto kun la titolo

« VARIETEA MONDO ».

Ci-tie ni instruos niajn membrojn kaj konsu

lojn pri la tuta liga afero, pri gia evoluado, pri 

varieteaj novajoj k. t. p. Oni publikigos la no
mojn de ĉiuj varieteaj konsuloj kaj de estontaj
novaj membroj. Oni instaligo* ankan specialan 
esperantan parolejon, en kiu oni respondos 

mallonge ĉiujn gjnerale interesajn priligajn de
mandojn. Pro lio varietea mondo ne nur intere
sos niajn liganojn kaj konsulojn, sed ankaŭ 

ĉiujn aliajn samideanojn, kaj ni esperas, ke gi 

havigos al ni multe da novaj anoj kaj amikoj.

La londa jaro de Tligo 1909 preterpasis. Eu 
ĝi ni nur havis mallongan tempon por labori. Sed 
en la nova jaro ui fervore laboros, por ke la 

8emo plantita en pasinta jaro eligu el la tero 
kaj jam donu fruktojn. Al ĉiuj niaj samideanoj, 

kiuj tiel afable helpis nin gis nun. ni korege 

dankas kaj esperas, ke ili ankaŭ plue donos 

sian helpon al nia Iigo. Tiamaniere iom prospe 

ros al la liga direktantaro, belege konstrui la 

ligan konstruajon, ke gi estu ornamajo en Es

perantujo. Antaŭen samideanoj ! Venu al ni kaj 

kunlaboru kun ni. La artistoj ne forgesos la 

afablan bonvenon en la esperantistaro kaj estos 
dankemaj por tio.

Pro jarŝango al ĉiuj membroj, konsuloj, hel
pantoj kaj ligaj amikoj feliĉan novjaron I

La Estuaro d e  V. E. L.

L ig a j  In fo r m o j

Al la konsuloj. — Pro manko da loko ne 
esi is eble al la redakcio, jam publikigi en ĉi-tiu 

numero la nomojn de Uigaj konsuloj. Ni faros 

ti ni regule de post apero de Tproksima N0.
Ankoraŭ en ĉi-liti monalo niaj konsuloj rice

vos detalan cirkuleron pri internaj ligaj aferoj.
•

Pro deŝargigo cle ^efsekretario oni elektis 

kiel redaktoro S-ron K. Bigalke, Bromberg, 
Germanujo, Berlinerstrasse, 30, al kiu oni bon

volu adresi Ciujn gene rale interesajn pri varie

teaj informoj.
Ciujn aliajn informojn, informpetojn, k. t. p. 

oni bonvolu adresi al Ia oficejo. al I'ie f  sekre

tario Otto Lilise, Bromberg, Germanujo, 

Bromberg, N e ue r Mar k t, 8.
B. *

C i u j  E s p e r a n t i a n o j  r e p a g u  s i a n  k o t i z a ĵ o n

p o i »  1 9 1 0 .

Pro manko de loko ni ne povis pli rue en

presi la suban interesan raporton.

Efektivigis la revo de bohemaj Esperan

tistoj — unua nacia kongreso — arangita 

la 20, 27, 28 de septembro.

Tiu ĉi grandioza manifestacio pruvis, ke 
la ideo de helpa lingvo trovas la plej bo

nan komprenon en ĉiuj sferoj de bohema 

nacio.
Sukcesa rezultato de la kongreso estas 

jam nun videbla. Dum antaŭe en multaj 
urboj interesigis pri Esperanto sole indi
viduoj, dediĉas al ĝi hodiaŭ merititan aten

ton la plej gravaj korporacioj kaj el mul

taj lokoj alvenas preskaŭ ĉiutage sciigoj 

pri fondado de novaj kluboj, kiuj p l i a l t i 

gas la nombron de la societoj, grupigitaj 

en Centra Asocio Bohema Unio Esp.
Tiu ĉi morala sukceso estas la plej bona 

rekompenco al ĉiuj membroj de la pre
para komitato, kiuj ofereme laboradis por 

atingi la fiksitan celon. Kun senlaca zor
gemo direktadis la preparajn laborojn s-oj : 

Jan Hradii, prez., Ing. Fr. Kŭhnl, vicprez. 

V. Parik, sekr., J. Kopeckv, kasisto, kaj 

vico da fervoraj laborantoj, membroj de 

esp. kluboj en Praha.
La kongreson diskonigadis multnombraj 

raportoj en ciutagaj jurnaloj bohemaj kaj 

en esp. gazetoj fremdlandaj, brosu roj kaj 

aliŝoj dissendataj al ĉiuj interesiĝantoj kaj 

elpendigataj en ĉiuj pli grandaj urboj, gus

toplenaj glumarkoj kaj artistaj vidajkartoj.

Plej multe oni klopodis gajni por la kon

gresaj kunvenoj ejojn, korespondajn al si
gnifo de tiu ĉi manifestacio: Malfermo kaj 

fermo de la kongreso okazis en halo de 

Frukta Borso, kongresa agado de la dua 

tago estis transmetita en kunsidan salonon 

de la Komerca kaj Industria Ĉambro, eks
pozicio estis arangita cu artista salono de 

esp. librejo de SaoTopiĉ. Por la esp. teatra 

prezentado oni elektis Intiman teatron en 

Smichov (antaŭurbo de Praha), la ekza
menoj pri Esp. havis lokon en bohema 
Politekniko. De la nomitaj konstruajoj flir

tis esperantaj standardoj dum la tuta kon

greso.
La plej grandan brilon liveris al la kon

greso protektorato de urbestraro de rega 

ĉefurbo Praha, kiu donacis al kongresaj 

celoj sumon de 500 K.
La saman komplezemon montris la ur

bestraro de antaŭurbo Kralovske Vinohra- 

dy, kiu per subvencio de 50 K ankaŭ espri
mis sian simpation al nia ideo.

Same oni devas danki al multaj societoj 

kaj al apartaj amikoj de Centra Asocio 

B. U. E., kiuj per rimarkindaj sumoj helpis 

pligrandigi sukceson de la bohema mam

feti icio.
Kongresa movado translokigis el oficejo 

(en kafejo « Union ») ankaŭ en avenuojn 

de Praha; kaleŝoj ornamitaj per esp. fla

goj altiris la plej grandan atenton de pa

santoj, kiuj vive diskutadis pri Esp. En la 

elmontraj fenestroj de librovendistoj ape

ris verkoj esperantaj sur la ĉefa loko kaj 
ĉiu penis esti informita pri la kongreso 

kaj pri Esp. mem. Gazetartikoloj rilatantaj 

Esperanton farigis ĉefa tenio de interparo

ladoj en publikaj lokoj — estis neniu, kiu 

ne elmontris intereson pri Esperanto. Ofi

cejo de B. U. E. vivigis per vizito de kon
gresistoj, kiuj alvenadis el tuta Aŭstrio kaj 

fremdlando. El pli grandaj bohemaj urboj 

estis organizitaj specialaj ekskursoj.
Sabaton, okazis propaganda parolado 

deS-ro Dro. Fousek pri la signifode Espe

ranto, sekvita kun intereso de kelke da 
centoj de auskultantoj.

Dimancon matene estis Ia kongreso so

lene malfermita en la Frukta Borso; la 

granda, bele ornamita halo estis okupita 

de 360 kongresanoj. Arango de la ornamoj 

estis tre gustoplena : ĉirkaŭ la muroj estis 
fiksitaj Hagoj de ĉiuj slavaj nacioj, super 

la podiuino plusa drapiraĵo kun brodita 

emblemo de Bohemujo — duvosta leono, 

frunte granda bildo de D-ro Zamenhof. 
Sur I» podiumo okupis lokon la elektita 

komitato kaj delegitoj el fremdlando kaj 

de grupigitaj societoj. Inter la gastoj oni 

rimarkis multajn eminentulojn.
La kunvento estis malfermita perla him

no « La Espero •>. Poste alparolis prezi

danto de Unio Esperantista s-ro Hradil, 

sciigante, ke D-ro Zamehof akceptis la ti

tolon de honora prezdanto de la kongreso 

kaj ke urbestro de Praha senkulpigas sian 
foreston. Tiam vicprezidanto de Eksporta 

Bohema Societo s-ro Volesky malfermis la 

kongreson, aludinte la venkan kaj trium

fan progreson de Esperanto en bohem:.j 

landoj.
Prezidanto, salutinte la delegitojn kaj 

gastojn, parolas pri la signifo de kongresoj 

naciaj kaj dankas al ĉiuj, kiuj helpis efe! - 

tivigon de nia unua manifestacio. S-ro 
Kŭhnl legas nun leteron de D-ro Zamenhof 

kaj grandan vicon da salutaj telegramoj, 

kaj leteroj venintaj el ĉiuj urboj kaj el la 

plej malproksimaj landoj.
Poste sekvis aplaŭde aŭskultitaj parola

doj de fremdaj reprezentantoj : f-ino Lil

lian Holt por Anglujo, s-ro Miroŝeviĉ de 

Sorgo por Kroatigo, s-ro Peĉigargov por 

Bulgarujo, s-ino Salmfels por Francujo, 
s-ro Steier por Germanujo, s-ro Ohlson 

por Svedujo, s-ro Boscban por germana 

societo en Praha. s-ino Hradilova por bo

hemaj virinoj. Grupigitaj societoj sendis 

telegramojn aŭ delegitojn. Sume estis re

prezentataj el 40 societoj 33. Reprezentanto 

de Sokola Unio salutis en nomo de bohe

maj gimnastoj.
La kongreso sendis salutajn telegramojn 

al aŭstria imperiestro, al nia kara majstro, 

al ĉefa propagandisto prof. Cart kaj al di

rektoro Durieux. Post fermo de la kunsido 

forveturis la ĉccstintoj per flagornamitaj 

veturiloj al komuna tagmango en « Nacian 

Domon » en Krai. Vinohradv (antaŭurbo). 

Posttagmeze okazis eksterordinara gene

rala kunveno de Centra Asocio B. U. E..

kiu elektis sekvantan komitaton: Jan Hra

dil prez., Prof. d*\ V. Kosickv vicprez., Boli.* 
Davidek kaj red. Ed. Kŭhnl sekret., Jar. 

Kopeckv kas. Laŭ proponodes-o Ed. Kuhlii 

estis unuanime konsentite, ke estu invitita 

por jaro 1910 slava kongreso en Bohemu- 
jon kaj liu ĉi decido estis publike prokla

mita kaj aprobita en la ferma kunsido 

kongresa. La kongreso ('eestita de 360 par

toprenintoj kaj ĝenerala kunveno reprezen

tanta '16 societojn komisiis la komitaton de 

Centra Asocio Bohema Unio Esperantista 

per preparaj laboroj,
Je honoro de kongresanoj estis arangita 

vespere Solena Festo, sur kies programo 
estis granda vico da kant-kaj muzikpecoj 

de bone konataj bohemaj artistoj.
Lundon okazis en ĉambro de bohema 

politeknika lernejo kunsido de Ekzamena 

komisio de Centra Asocio B. U. E., kiu 

ekzamenis kvar kandidatojn, el kiuj tri 

tre bone sukcesis. Post specialaj kunvenoj, 

inter kiuj ni nomas tiun de delegitoj de 

U. E. A. kaj generalan kunvenon de Ligo 

de izolaj samideanoj bohemaj en Aŭstrio,

estis daŭrigata kunsido de ĉiuj kongresa

noj, en kiu parolis tre interese pri elekti
taj temoj s-oj red. E. Kiilinl, P'. K. Sva- 

ĉina, D-ro Fousek kaj K. Prochazka.

La unua traktas pri Esperanta literaturo 
kaj jurnalistiko. (Statistiko pri la literaturo 

estas pli potenca argumento pri vivo de 

Esperanto ol teoria parolado. Signifo de 

« Fundamento de Esperanto », kiu jus eli
ris en bohema traduko. Ĉefaj verkistoj 

esperantaj. Eldonejoj. Historio de gazetoj. 

Specialigo de propaganda laboro — gaze
toj fakaj. Literaturo por fakistoj kaj blin

duloj ; muzikaloj. Bohemaj flosiloj de ĉe- 

feĉ, disvenditaj kaj disdonitaj en 50.000 

ekz. inter Bohemoj.)
S-ro Svaĉina: Pri signifo de Esperanto 

por instruisto. (Solvo de la problemo de 

lingvo internacia per Esperanto. Favoro 
de ĵurnalistoj. Instruado pri E. en frem

dlandaj kaj bohemaj lernejoj. Esperanto 

en Lille. Kolektado de vidajoj k. t. p. el 
fremdlando. Intereso pri E. inter lernan

toj. Informoj reciprokaj, vojagoj, somer- 

logejo ĉe fremdlingva samideano-intruisto. 

Instigo al enkonduko de Esperanto en 

ĉiujn lernejojn.)
D-ro J. Fousek: Esperanto por juristoj. 

(Malfacilajoj en aŭstria legaro publikigata 

en IO lingvoj, kies traduko ne signifas ĉiam 

la samon I Ekzisto de esperanta traduko 

estus bona helpilo ankaŭ ĉe starigo de 

novaj legoj fremdlande. Komuna lego pri 
kelkaj komercaferoj, kambio, Signifo de 

E. por kriminalisto. Internacia juro, pa

caj konferencoj.)
K. Prochazka : Signifo de Esperanto por 

la bohema nacio. (Esperantisto povas ĉiam 
servi al sia nacio per Esperanto. E. kon

cernas sole rilatojn kun fremduloj. La vera 
kosmopolitismo kaj internaciismo ne pos
tulas, ke oni forgesu sian patrujon. E. por 

malgrandaj nacioj; informoj al fremduloj 

pri politika kaj historia situacioj, raportoj 

pri okazintatoj en nacia vivo. Artikoloj de 

bohemaj Esperantistoj en fremdaj gazetoj. 

Esperantistaj gastoj en Praha; gvidlibro 
esperanta. Internacia vivo.)

Posttagmeze oni vizitis la urbon kaj la 

esperantan ekspozicion: tiu ĉi «ora najlo» 
surprizis per granda kvanto da elmontra- 

joj kaj belgusta arango eĉ niajn fremdajn 
gastojn, kiuj vidis la ekspoziciojn kongre

sajn kaj kiuj plej laude sin esprimis pri 
tiu ĉi interesa kolektajo. El dek mil poŝt

kartoj, kiujn la bohemaj samideanoj prunte 

donis je dispono de la aranĝantoj, oni el
konstruis vastan labirinton. Granda sur

mura karto de Bohemujo kaj multaj statis

tikaj bildoj montris la potencan kreskadon 
de Esperanto kaj de B. U. E. Sur la labioj 

estis elmontrita preskaŭ la tuta literaturo 

de Esperanto. La biblioteko de Esperan

tista Klubo en Praha mem enhavas pres

kaŭ OOO verkojn. Historie valorajn verkojn 

oni vidis en riĉa kolekto de redakcio de 

« Ĉasopis ĉeskvi h Esperantisti! ».
Vespere plenigis la teatro en antaŭurbo 

Smichov, kie oni ludis laŭ iniciato de bone 

konata bohema anisto Tiŝnov esperanton 

tradukitan « La koboldo de Zvikov » kaj 

boheman komedion « La burĝono ». Kon

cerne la esperantan parton oni devas el

konfesi, ke la tradukinto (s-ro V. Tobek) 

kaj ĉiuj aktoroj multe servis al Esperanto, 
doninte al bohema publiko okazon priŝali 

ĝian belsonecon kaj ritecon.

Mardon, sekvis la dua vico de parola

doj : K. Kutimu: Pri signifo de Esperanto 

por studentoj, (studenta rondeto esperan- 

tisla en Praha, nova gazeto Studento.)

Bell. E. Kŭhnl esperante: Tutmondaj 
kongresoj esperantistaj kaj ilia celo. (His

torio de Esperanto, unua kongreso, okazo, 
por fondado de fakaj societoj, ebleco vo

jagi tra landoj fremdlingvaj.)
Bev. Kratochvil: Esperanto por turnioj. 

(Priskribo de nunjara vojago en Londo

non kaj tra Antverpeno, U. E. A.)

Prof. Dr. Bosichv: Esperanto por scien

culoj. Lingvo latina. Comenius 1011 pri 

helpa lingvo. Internacia Scienca Asocio 

T. E. K. A.)
La paroladoj estis aŭskultitaj kun plej 

viva intereso kaj aperis laŭvoric represitaj

en Oficiala Raporto eldonita de rci!, de 

« ĉasopis ĉeskych Esperantistigi ».

Tagmeze estis la Kongreso solene fer

mita.
Post Ia festaj tagoj aperis en bohemaj 

gazetoj longaj raportoj pri la manifestacio, 

kio plej multe altiris atenton je signifo de 
Esperanto kaj tuj oni rimarkis laŭ granda 

kvanko da informopetaj leteroj venintaj 
en la oficejon de B. U. E., ke la kongreso 

atingis sian celon. Ĉar la komito de B, U. 

E., ke la kongreso atingis sian celon. Cal

la komitato de B. U. E., ne povus de nun 
respondadi ĉiujn similajn leterojn pro sia 

laboro organiza, gi transdonis ilin al nova, 

laŭ iniciato de s-ro K. Prochazka jus fon
dita Bohema Propaganda Societo Esperan

tista (B. U, E.), kiu farigos tiel « la dekstra 

brako de Unio ».
Ĉ. Ĉ. E.

C i u ]  g n u p o j  d e v a s  e l d o n i  G v i d f o l i o n .

fli CIUJ NIAJ LEGANTOJ
Nia PLEBISCITO

Antan unu jaro Esperanto aperis en mal

granda modesta formato. Cu niaj legantoj re

memoras ankoraŭ tiun tempon ? Dufoje ni pli

grandigis la formaton kaj hodiaŭ Esperanto, 
per sia aspekto, povas konkuri kun kiu ajn na

cia Jurnalo. Sen plialtigo de prezo ni duobligis 

la materialon, ni aldonis i lustra joj n, ni kreis 
novajn rubrikojn, ni unuvorte penis fari la ga

zeton ĉiam pli utila kaj pli interesa. Ke tion ĉi 
ni povis efektivigi facile, sen malhelpo, simple, 

ĉar troa mono alfluis al nia kaso, neniu havu 

la naivecon kredi. Ke ni mem sukcesis atingi ia 
efektivigon de ĉiuj niaj deziroj kaj ambicioj ne

niu ankaŭ kredu. Ni simple penis plibonigi, laŭ 

niaj rimedoj cetere tre modestaj, tion, kio jam 

ekzistis, sed ni ne kasas ke inter la nuna jur
nalo kaj ĉi tiu, kiun ellaboras niaj revoj, ekzis
tas ankoraŭ tre multaj pasoj. Ni esperas tamen 

iom post iom plibonigi Esperanto kaj malpli

grandigi la distancon inter la realajo kaj nia 

celajo.

Antaŭ ĉio ui dezirus scii la opinion de niaj 
legantoj pri nia gazelo, jurnala direktoro havas 

la devon de tempo al tempo konsulti sian publi

kon, ĉerpi el tiu pura fonto novajn instruojn, 
aŭskulti novajn dezirojn, senti la kreigon de 

novaj bezonoj. Tial ni hodiaŭ nin turnas al nia 

legantaro kun la peto, ke gi bonvolu unufoje 

esprimi siajn opiniojn rilate al Esperanto. Ciu 

bonvolu ekzemple respondi la jenajn deman

dojn : ĉu la nuna formalo p!aĉas? Cu oni de i
ras vidi la gazeton aperantan pli ofte aŭ kun pli 

granda materialo? C l la nombro de la iIustra- 

ĵoj devas esti pligrandigata aŭ plimalgrandi- 
% * 

gata? Cu la felietono eslas necesa? Cu la ru

briko cc Socia Vivo » estas pi i gra nci i gi nda ? Cu 

ekzistas tro aŭ ne sufiĉe da novajoj pri Ia Espe- 

ranto-Mova lo kaj pri U. E. A.? Kiujn novajn 

rubrikojn oni povus krei ? Kiujn oni jugas ne

utilaj? Cu Ia materialo estas sufiĉe diversa? 

Kiel pligrandigi nombron de la legantoj ? Cu 

oni deziras konkursojn kaj, se jes, pri kio? 

k. t. p., k. t. p .; oni povas senlime plimultigi 

la demandojn. C i u  ajn persono, kiu interesigas 
al nia gazeto, eslas insiste petata konigi al ni 

sian opinion pri tiuj demandoj tute malkare, ne 
evitante kritikojn, kiuj estas por ni tre utilaj. 

El la ricevitaj respondaj ni faros specialan arti

kolon kaj el la ideoj kaj deziroj esprimitaj penos 

eltiri la instruojn necesajn por plibonigi nian 

jurnalon. Memkompreneble oni donu al ni ideojn 
realigeblajn en la nuna stato cle nia movado kaj 

ne faru tro longa jn ekskursojn en la gardeno de 

('fantazio...

Por faciligi nian laboron ĉiuj komunikajoj 

estu skribataj sur aparta postkapo aŭ paper, 
folio kaj ne miksataj kun aliaj demandoj. Eĉ 

anonimaj respondoj estos plezure legataj kaj 

konsiderataj...

Ni esperas, ke plej mutlaj estos la legantoj, 

kiuj partoprenos eri tiu plebiscito — pro kio ci 

ilin antaue dankas.

cilajoj ol unuavide sajnas, unue ĉar relative 

malgranda estiis la publiko Esperantista, due 

pro la eksterlandaj poslelspezoj tre altaj la 

kosto estas multe pli granda ol tiu de similaj 
naciaj gazetoj. Tial estas necese, ke niaj ami

koj nin laŭ eble subtenu. Ni deziras nenion plu, 

kroni la plenumo cle la jenaj du punktoj :
1*‘ La personoj, kiuj estas avizataj pri Ia fini

go de sia abono kaj kiuj deziras ricevi plue la 
gazelon, bonvolu nepre tuj resendi sian reabo

non. T o treege simplas nian taskon kaj por 

Ia abonanto estas vere ne granda laboro. Se 
abonantoj ne repagas en la fiksita tempolimo aŭ 

ne rifuzas la gazeton, ni sendas al ili pofttan 

repagon (en la landoj, kie tio estas ebla), aldo

nante la elspezojn, sed tiuokaze ili bonvolu 

pagi. Personoj, kiuj, ne dezirante reaboni eĉ ue 
resendas la jurnalon (kio kostas nenion) kaj 

lasas nin sendi postrepagiion (tre karan por 

fre ml la nci »), kun i i  ne pagas, havas vere ne
nian senton pri gentileco au simpla honesteco.

2* La Delegitoj de U. E. A., kiuj deziras en
radikigi U. E. A. ĉe la membroj de sia regiono 

kaj konigi al iii nian Asocion kaj giajn progre

sojn, organizu vendadon de Esperanto, ĉu ĉe 
la grupaj kunvenoj, ĉu pli bone ĉe la Espe

ranto-oficejo. Ni rememorigas, ke ni faras ra

baton da 25 0/0 por ĉiu mendo de almenaŭ 

5 ekz. sendotaj al la sama adreso. (-Iie, kie gi 
eslis uzita, tiu sistemo liveris bonajn rezulta- 

tojn.

ESPERANTO.

REKLAMO
TARIFO

Unu pago . 
Uini kolono 
i  h  — 
1/4 -

& 240 
40 
20 
IO

i/S  kolono 

1/16  —

i/*4  —

S S
2.50

1.75

Rabato da io °/o por 3 reklamoj9 25 o/o 

por 12 reklamoj ; So o/o por 24 reklamoj.

Nenia alia rabato aŭ preto konsentata.

Sin turni al la Administrejo^ 8, rue Bovy- 

Lysberg, Geneve (Svisujo) aŭ al la gene

ralaj agentoj : G. \Var11icr, 15, rue Mont
martra, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 

rue Ainiral-Rousfein, Dijon (Francujo); C. 

kaj G. Bro\vne, \VelIington St.,Strand, Lon- 

don(Anglujo); Germana Esperanto-Librejo, 

Rathausstr, Leipzig (Germanujo); Traduka 
Oficejo, O Schleinitzstr, Bromberg .(Germa

nujo); Librejo Saharoj Tverskaja 29, 

Moskvo (Rusujo).

ESPERAN T O  estas ta,plej bona internacia 

reklamilo por diuj komercistoj, industriis
toj Jinancistoj, aferistoj,

Ĉar g i estas la plej legata e! d iuj Esperantaj 

 ̂gazetoj,
Ĉar ĝ i havas legantojn en 44 landoj de T ter- 

 ̂globo,

Ĉar ĝ i estas la oficiala organo de U. E . /i. 

ka j estas uzata de ĉiu j Delegitojn Konsu

lo j, Espera nto-O/i cejoj.
Ĉar ĝ i estas gazeto, kiun oni zorge konservas, 

kies ĉiun numeron legas ne unu persono, 

sed multaj, ĉe la kursoj, grupoj, k. a .

A VIZO. — La Administrejo serĉas en ĉiu j 
lokoj bonajn reki a m o-rn a k i eristoj n. Oni sin 

turnu al ĝ i pri la kondiĉoj k a j p lua j in f or-

moj.

i N ON CETOJ

TARIFO

*
* *

Lastaj vortoj. La publikigo de Internacia 

Esperanta gazeto prezentas multe pli cla malfa-

KonEsroNDADo. — Unu enskribigo & 0.30 

(fr. 0.75).

PI =  poŝtkartoj ilustrita j; L =  leteroj; 

PM =  poŝtmarkoj.

P e t o j  &  p r o p o n o j  ;  K o m e r c a j  r e k i . a m o j .  —  

Unu linio ('i0 literoj : & 0.15 (fr. OAO).

Por tiu j annonceloj, rabato da IO %  por 
3 enpresoj, 25 %  por 12 enpresoj, 50 %  por 

24 enpresoj.

Esperanto-Movado
La jaro pasis. N enis la tempo jeti rigardon 

malanuŭeu, iari la generalan jarau bilancon, 
ivaj vere Ciu esperantisto nun sin demandas: 

i!*** a.PorUs al nia movado la pasinta jaro? n 
«inii poY.os I'?nos fari n s inion pri 'nia pa- 

1909 eu °' J SOcie,0Ĵ eslis tonditaj dum

Afriko
Kaplando,
Insulo Mauricio,

Entute,

En Afriko ekzistas nun 17 societoj

Ameriko

Argentina Respubliko,
• Brazillando,

Kanado,
Kubo,
I'sono, °
Meksiklando,
Kolombio,

I
I
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45Entute,

Sodet̂ Tslas rja'1* “UU ekzistaDtaĴ en Amcriko
Azio

11 inujo, # ^
Rusujo Azia,
Turkujo Azia,
Japanujo,
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Entute,

(«enerala sumo por Azio 31.

Eŭropo
Aŭstrio,
Belgujo,
Britujo, ■*
Francujo, >
Germanujo,

. Hispanujo,
Rumanujo, t

Rusujo,
Svisujo,
Bulgarujo,
Hungario,
Portugalio,
Holando,
Danujo,

Entute,

30
12
24
21
94
14
4 

206
2
5 
4
I
3

*

Generala sumo por Eŭropo 1142.

Oceanio kaj A usi rai io 

Novaj societoj, 3

Ĝenerala sumo, 21

Entute por 1909 est:s fonditaj 300 societoj.

La generala sumo de Esperantaj Societoj

estas : 1494.
Ni devas ĉi-tie konstati, ke dum la lasta jaro 

komencigis tre vigla kaj fervora propagando de 

nia ideo. Estas preskaŭ neeble apartigi la lan

dojn, ĉar preskaŭ ĉie nia ideo enradikigas kaj 

la rezultatoj estas tre bonaj. Ni ne povas ne ri

markigi pri la grandega kaj vasta movado en

Germanujo.
Tiu-ĉi statistiko eltranĉita el la decembra nu

mero cle Ia cc Germana Esperanto-Gazeto » bone 
ilustras la staton de nia movado kaj gia disvas
tigo en Germanujo.

En

D e c e m b ro  OII

Januaro 09 
Februaro 
Marto 
Aprilo 
Majo
Junio/.! u I io 
Aŭgusto 
Septembro 
Oktobro
Novembro 
Decembro

Tiuj ĉi nombroj parola?, lli montras, ke la 

esperanta movado neniam malantaŭeniris, ke Ia 

nombro de grupoj, societoj k. t. p. preskaŭ 

triobligis, la nombro.de la esperantaj lokoj pli 
ol duobligis, sed ankaŭ ke la progresado estis 

pli granda dum la vintraj ol dum la somera, 
monatoj. La rezulto estas ankoraŭ pli gojiga, 

se oni komparas la rilatajn nombrojn de Ia pli 

fruaj jaroj : En Germanujo ekzistis

ekziflis pligrandigo piimalgrandi&o
grupoj enlokoj grupoj lokoj grupoj lok.J

83 74 -
100 SO 27 24 o o
127 lin 33 23 3 8
157 124 3 8 4 8
157 124 i i 8 0 (I
1(58 182 7- 6 3 3
172 135

t̂ 

i 6 4 2
175 13 J 4 4 2 2
177 IV I lti 9 3 3
190 147 17 12 I I

206 158 16 12 0 0
OJO 170 — - - —

240

Decembro 1903 : I  t>;r u P 0  en I  loko
— 1904 : 8 grupoj 7 —
— 1905 : 19 — 18 —
— 1‘JOo : 24 - 21 —
— 1007 : 41 — 40 -
— lilO.H : 83 — 74 —
— 1U0J : 222 - 170 —

Ni tre esperu, ke la okazonta kunveno de la 

U. E. A. plenigos la impreson de la IV0, mon

trante krom la spirito de la esperantismo ankan 
gian praktikan aplikadon kaj gravecon. Ni es

peru, ke tiu kunveno plifortigos la esperantajn 

semojn kaj baldaŭ ni guos riĉan rikolton. La 

okazinta en Praha Bohema Kongrt so pli vivigis 

la movadon en Bohemujo. Antaŭ la Kongreso 

niaj Bohemaj samideanoj longatempe tre fer

vore propagandis por gin sukcesigi (kaj iii suk
cesis !) Post gi ili kun duobligitaj fortoj ko

mencis vigle agadi. Bonege nia afero sukcesas 
en Britujo kaj Francujo. Ni rimarkigas pri la 

tre interesa fakto, ke la dum 1909 Ia Burgonja 

Federacio kune kun U. E. A. fiksis stipendion 

de 120 Sm al junulo, kiu, farinte plej bone
siajn ekzamenojn, vojagus eksterlanden kaj 

uzos dum la vojo nur Esperanton. Kompreneble 

li estis devigata plene uzi la servojn cle la

U. E. A. delegitoj. Tiun stipendion ricevis la 

S.-I). de I . E. A. en Bourg, S-ro A. f .hevrot. 

Ni ne havas ankoraŭ Ia raporton ju i lia vojago. Es

tas superflue paroli pri Ia utileco de tiuj stipendioj. 

Ĝi eslas memkomprenebla. Ciuj el ni scias 

kiom multe helpas al nia propagando vizito de 

eksterlanda samideano. Eslas do tre rekomen

dinda tiu propagandilo, kiel sistemo, Ni ue paro

los pri multegaj lokaj, regionaj kaj naciaj fes

toj, kongresoj kaj kongresetoj. Multaj okazis 

dum la pasinta jaro kaj preskaŭ ĉiuj esperantaj 

jurnaloj raportis pri.ili. Multaj el niaj esperan
tistoj interesigas pri la sintenado de la regista

roj kaj scienculoj rilate al nia ideo. Kaj ankaŭ 

eu liu rilato ili trovas gajigan respondon. Dum 

la lasta jaro kelkaj grupoj ricevis monhelpon 
de la loka registaro por arangado de festoj kaj 

por la propagando. Reprezentado de la oficialaj 

sferoj en la kunvenoj farigis preskaŭ moro. En 

multaj lernejoj de superaj gis unugradaj oni 
instruas esperanton (eĉ en Rusujo en kelkaj 

gimnazioj estas organizitaj kursoj). La fama 

Elizabeto (Carmen Sylva) farigis protektantino 

de Rumana Esp. Societo, Alfonso XIII8 estis 
Honora Prezidanto de Ia V«. La Papo benis la 
Barcelonan Kongreson. Jen estas la sintenado 

de la altranguloj rilate al Esperanto.

Kaj Ia scienculoj ? Dum la Psihologia Kon

greso oui paroladis esperante ('i paroladistoj pa

rolis esperante). Nia fama ku (batalanto S-ro 
Rene de Saussure faris tie bonegan propagan

don. La Tutamerika Scienca Kongreso 

aplaudo akceptis laŭ la proponon de niaj ĉi- i ij 

samideanoj S-roj Kon;reras kaj Biaut rezolu

ciojn, rekomendantaj!! Esperanton por enkon

duko en la lernejojn kaj atentigantaj!! la regis

taron pri nia movado.

La porblindula Kongreso en Na poli akceptis 

tre favoran al Esperanto rezolucion. Fine dum 

la Kuracista Kongreso en Budapest estis kel

kaj raportoj pri Esperanto. Ni ne forgesu aten

tigi ankaŭ pri Ia kelkaj, m i teresa} vortoj, per 

kiuj la deputato Morgan riproĉis cle la tri
buno cle la deputatejo la italan ministron de 

instruado, ke li gis nuu ne atentis pri Esp. 
Sajnas al ni, ke ankaŭ en tiu rilato la pasinta 

HM» jaro alportis kontentigajn rezultatojn.

Se ni aldonas al la supredirita ankoraŭ. ke 

en Balkanaj landoj komencigis vigla movado, 

ke tie okazis sukcesplena la Rumana Kon
greso. ke en Rusujo nia movade», plifortigis aŭ 

pli bone revivigis, ke en Ameriko okaze de la 

estonta kongreso niaj samideanoj insiste labora

das por gin sukcesigi kaj fine, ke eĉ en Ili
nojo penetris Esp. Movado, sajnas al ni, ke ni 

ricevos klaran kaj gojigan impreson pri la la

boro de la lokaj kaj naciaj societoj. La nombro 

de la faka societaro [ I i - ra» digas. Ni ne parolas 

pri I '. E. A. Gia ofici da organo kaj gia jar
libro donas sufiĉe detalan raporton pri gia 

ĉiuhora kreskado kaj plifortigado. La dua. post 

I . E. A. tre grava asocio, la T. E. K. A. ankaŭ tre 

bone sukcesas. Kun vera plezuro ni gratulas 

tiun organ iza Jon kaj giajn agemajn batalantojn 
pri Ia rezultatoj, ricevitaj dum lastjara agado. 

Mutaj el ni bone memoras, kiam la organo de 
liu asocio en 1908 estis devigita peli cle fervo

ruloj, ke ili abonu po kelkaj ekz. por ke gi 

povu ekzisti, por ke gi havu almenaŭ nur 400 
abonantojn. Nun la cc Voĉo de Kuracistoj » tre 

bone redaktita, plena de tre interesaj informoj 

por specialistoj aperas regule kaj baras moke

gajn abonantojn. La T. E. K. A. kalkulas nun pli, 

ol 1.000 membroj kaj multajn konsulojn en di
versaj urboj kaj landoj. La apelinta jarlibro de

T. E. K. A. enhavas Ia liston de tiuj konsuloj kaj 
multajn informojn pii Asocio. Dum la Barcelona 

Kongreso fondigis la internacia Esp. Farmaciista 

Asocio. Jam aperis gia oficiala organo. « Voĉo 
de Farmaciistoj » \Varsovio). Dum la lattij ta

goj fondigis : cc Varietea Ligo »■ Gi jam na- 
nilestaciis esperante n sur unu el la varieteaj 

teatroj de Parizo, kaj ili tre bone sukcesis. 

Fondigis novaj asocioj cle Bankistoj, Studenta 

Ligo, Internacia Laborista Asocio (I. L. A.).

La okazinta V» Kongreso en Barcelono dum 

la tuta jaro altiradis nian atenton. La gran

diozaj preparoj kaj la malfeliĉaj okazintajoj en 

Barcelono ne unu fojon plioftigis la ba on de

ilia koro. Kiel praktikaj esperantistoj ni unue 

haltos je la agado de la Kongreso. La \* havis 

kelkajn cc najlojn », kiuj lasis post si boncg; n 
rememoron al la esperantistaro. La mirinda pa

rolado de nia amala paroladisto S-ro Privat, 

lasis bonegan impreson al eiuj ĉeestantoj pro 
sia elementeco kaj seriozeco de gia ideo. cc Vi- 

vanta lingvo de vivanta popolo! » (ii farigis 

nova devizo cle la esperantistaro kaj nia maj

stro, same akceptis tiun devizon. Poste venas la 

projekto de cc Reprezentantaro-Registaro ». (ii 

kaŭzis grandan batalon dum la kunveno kaj 

fine gi eslis malakceptita de granda plimulto. 

Ne ! Gi ne eslis malakceptita, ĉar aŭskultinte 

la debatojn, la proponintoj eĉ ne submetis sian 

proponon, sed por solvi la demandon, financan 

(la eefa argumento de Tdefendanloj), S-ro Pri

vat proponis, ke Ia naciaj societoj laŭproporcie 
elektu Internacian Konsilantaron, kiu zorgus 

nur kaj ekskluzive pri Ia financoj. Tiu propono 

eslis unuanime akceptita.

Multaj cl la kongresanoj plendis pri la manko 
de la ĉiam ipteresa kaj profunda parolado de 

nia Majstro dum la malferma kunveno. La 

praktiko de la pasintaj kongresoj montris, ke 

guste tiu parolado ĉiam krom salutoj enhavis 
resumon de Ia generala agado de la pasinta jaro 

kaj planojn por la estonta. Pro multaj kaŭzoj 

tiu parolado ne enhavis tiun plej gravan parton. 
Sed multe pli rekompencitaj estis la kongresa

noj dum Ia grava kunveno de U. E. A. Tie 

D-ro Zamenhof diris sian gravan vorton. Ni ne 

raportas detale pri gi, nek pri la tre interesa

kunveno mem. Nia legantaro legis jam en 
la raportoj pri la kunvenoj. Belaj kaj lukse 

organizitaj estis la Floraj Ludoj. Ĉi tiuj Ludoj 

havos gravan rolon en antaŭpuso de nia espe

ranta verkado. 'Tre multajn kaj interesajn amu- 
z»]ojn guis Li kongresanoj. La belega kongresli

bro balis la rekoni n de ĉiuj antaŭaj kongresoj.

Li L. K. aprobis la deziresprimon de la 

Akademio ke: « ne estus bone konsili la uzadon 

de novaj sufiksoj en la komuna lingvo. Tiu decido 
eslas speciaj interesa nun, kiam jam tro multaj 

apenaŭ ePcrninte la lingvon jam komencis fro» 

p,madi novajn radikojn kaj afiksojn, jus finigis 
11 f stoj cle la Zamenhofa jubileo. Ni ne po
vas ankoraŭ detale raporti pri ili, sed oni povas 
jam min diri, ke ili estis sukcesplenaj. El mui- 
taj lokoj gi farigis bonega okazo por f.ropo- 
gando de nia ideo. (ii montris, ke Ia vera sento 
cle esperantismo vivas kaj prosperas inter ni, 
i i i .  Igra ŭ la atencoj de nia malamikoj.

Multaj novaj gazetoj aperis dum la pasinta 
jaro. llia nombro estas 2/j. Je ;i iliaj nomoj ; 
cc La Pioniro » (Budapesti), cc Greklingva Espe
rantano )> (Samos), « Kuba Stelo », cc Export 
Esp. » (Ameriko), « Esp. Bulletin » (Holando),
« Ruslanda Esp. » kaj cc La Ondo de Esp. * 
(Rusujo), u Hungara Esp. Kroata Esp. », 
cc Esp. Nouvelles » (Francujo), cc Supren » kaj 
« Jen »> (Barcelono), er La Simbolo » (Ameriko), 
cc Nova Sento » (Bilbao-llispanujo), « Esp, 
Grupo Hamburg Abona », Hina Esp. », cc Ju
neco » (Francujo), « Studento » (Bohemujo), 
cc Kolombia Stelo », cc La Duonmonata » kaj 
cc Universo » (Germanujo), cc Sofia » ([lispa-

. ■ JT

uujo).
Eĉ laŭ tiu malgrandeta raporto ni vidas, ke 

nia movado kreskas kaj prosperas. .Ni ne parolis 
pri tiuj multaj kaj multaj esperantistoj, kiu 
fervorege batalis por nia ideo. Ni eĉ ne montris 
la agoju de niaj multaj grupoj, kiuj tiel kurage 
kaj sukcesplene laboras por enradikigi nian 
lingvon ĉie seci ankaŭ ĉi tio malmulte dirita 
montras, ke la estonteco estas por ni, ke baldaŭ 
vcuos la tago kiam. « La bela songo de THo- 
maro por eterna beu’ efektivigos. » Ni deziru 
por la venanta jaro, ke Ia fervoro de niaj age
maj batalantoj ne lacigu kaj, ke gi alportu 
al ni ankoraŭ pli belajn rezultatojn I

S, Sossomnj



*  ESPERANTO *

N iaj abonantoj rajtas una enskribilon por 

korespondado aii dulilian anonceton senpage.

NOTO. — Cia anonceto cstos sendata, 
antaŭ Ia 5* kaj 20a cle ciu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aii Espe- 

ranto-Oficejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 

internaciaj poŝtkuponoj.

H Z o r o s p o n c l a c l o

l»fn;i-or.NB-sun-MER (Francujo). — S-ro Vic- 

tor H.iignere, 14!), rue du Moulin-a-Vapeur. PI.

Peck\ (Bobeni., Aŭstrio). — S*0 Josef Krĉ- 

inarik, n° 5. PI.

Nkvvport (I. \V.-AnĝIujo). — Sro C. S. Pa%- 

ton, Suffolk house, Cjpress K'1. PI. (kun ne

francoj).
Moskvo (Rusujo). — Sro J. A. Rogunor, II-

%
j i nski! ja ui., d. Chuhaeva I'i, kv. 4. PI.

Odkssa (Busujo). — S*1» J. Bezikovitch, Eka- 

terinuskaja 14. PI. PM.

M\nciiestek (Anglujo). — S10 Thomas Smith, 

A Ideri cy Edge (ppi^abelkulturo, lungoj, natur
scienco, socialismo).

Bi;kvhest (Rumanujo). — S n* N ikli Oumi- 
lrosko, slr. Dreptului “Mi. PI.

Barcelono (Hispanujo). — (impo Stelo, S™ 

Font Perxes, str. Unio f», pra!. PI.

R io>de-Janeiro (Brazilojo). — Sr«> Magnus 
Sanda hi, Rua de llospicio 'i O (|*> aodar), fon

dinto de 1’ortologio. L. PI.
N apa jedi. a (Moravio, A ŭ trio). — Sro F. J. 

Srbekv ; Sr«* Fra n I. Juriĉek.

Ltiiv.oi (Germanujo). — Fi,‘° L. Ka*rgel, 

konsulino por virinoj, Schenkendorfstr. 53. PI.
Zaragoza (Hispanujo). — Sr<» A Ica v, Mayor

DO, 2° I/.. PI.
Saint-Petersbcrg (Rusujo). — Sro N. Pa r te

nni?, Ga ni ri nska ja ui. 20. PK.

Leipzh; R (Germanujo). — Sro Otto Herr- 

mann, Friedrich-Wilhelmslr. 15. PI.

Casi.vv (Bohemujo, A usi rio). — S'*" Jos. liu

t a j  (pedagogia instituto. PI. L.

T a non (Bohemujo, Aŭstrio). — S"' Frant. 
Malha, Agronomia Akademio. PI. PM.

3Potoj Itiij Fi-oponoj

AVIZO. — Sro R. R u be ie, juro., informas 
siajn korespondantojn ke ii min trovigas en 

Dubrovnik (Ragusa), Dalmalio-Aŭtrio.

PROPAGANDO OKTOLOCA. — Estingado 

de la pauperismo (malriĉegeco) mentala k«‘j 

materiala per la rimedo de Ia I 'niversitato Or-

tologa kaj Sociokrataj Burgoj, (ju j, kiuj as

piras al la solvo de la granda problemo de l’ho- 

maro, estas invitataj sin konigi. Turnu vin al 

Magnus Sirndahl, Rua flo llospicio 2'i0 (I" an

dai), Rio-de-Janeiro (Braziljo).

AUTOMOBIL-KONDUKISTO, singardema, 

sercas en Svisujo okupadon por la venonta so

mero. Sin turni al Kd. Govees, rue Violet, 17, 

Paris.

KORESPONDAD( >. — I okjara Esp-istmo 
dez. koresp. kun junaj ĉiulandaj Esp.-istinoj 

per PI. Cii oble ankan gesinoroj donus al mi la 

mi la honoron koresp. kun mi postkapo au 

letere? Man jo Maverhauser, koinercislliliuo, 

Bad-Rcichenhall, (iermanujo.

BONDEZIROJN kaj kristnaskajn salutojn al 

ĉiuj samideanoj sendaj Mcrcutio, Esp. redak

toro de « Weekly Neu s ».

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 

la superaj lernejoj akceptus kelkajn fratulinojn 

en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. ( larma ar

tista hejmo kun mirinda situacio kaj bonega 

aero, borde de ITama Genova lago (France, Es

perante, germane, angle). Adi*. : Sro Vittel, 

prof. « La Vegnetta ». Morges par Lausanne 

(Svisujo).

ESPER-ISTA STUDENTO dez. koresp. per 

PI. kun samideanoj en Holando, Sved., Dan., 

Rus., Ital., Hispan., Portugalino. Akurate res

pondos. Oueen's IV* Evg. Centre (L. C. C.), 
Diston, London. N. E. (Anglujo).

V3 SPA U A S. TEMPON KAJ MONON
mendante en unu letero, sendante la monon per unu poŝtmandato 

P O R  V IA J  A B O N O J  A L  E S P E R A N T A J  Ĵ U R N A L O J

l ’MVERSALA ESPERANTIA LIBREJO, Rue de la Bonne, IO, GENEVE

I OKMILO IDE MALFELICA.! OKAZOJ
(le radiado (*), suprenirado de montoj, ankan ĉe glitiga vetero per uzado «le perlote protektita

Glitforigilo kaj Sprono

Ciu dangero de glitado eslas forigata. I 

sprono Iau nia bildo servas al rodlanlo por di

rektado kaj haltigado, per kio difektado de 

botoj, precipe de kalkanumoj de I o oj eslas 

forigita.

Prezo por plenkreskuloj por la paro 1.K8 Sni. 

— infanoj — * I .fi’) —

« NOVO » dissendejo de praktikaj n ovaj oj 

en Bad Reichcnhall, Germanujo.

(‘) « Rodli eslas la germana sporlesprimo : « rodeln » kiu sifnifas: sin malsuprensovi perman- 
ĵ rlit vetu ri I elo suraran£ita vojo de montoj afi montetoj. « Rodli » estas amala vintra sportspeco en 
Germanujo.
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V/ A
r\

i O /Ti Dfi Pu/r I O N I  P A G U  P O S T M * N O * r e

. 'NGIoid  e  r * / ,
Estas aĉeteblaj 0f̂ c) I NJ O RI N 0^

Sinjoro E G a b e r t  R E B A P T IS T A J  *

10. Kue Claude-Delaroa. IO T *

f.
R*tXO. SAINT*ETlENNC«lOirc»fRAMCE 

'oeô (frl.50)lalilando:0.66$(fr 1.06» afrankite 

Specialaj pulzoj p o *  u m n o * )  po6Ranoe

CAS9PIS ( S E S T O  ESPER&NTiSTU
Kun literatura aldono « Legolibro de Bo

hemaj Esperantidoj » oficiala monata or

gano de bohemaj Esperantistoj kaj de 

centra asocio.
Bohema Unio Esperantista (B. U. E.), 

kiu unuigas tiutempe 43 societojn, ĉ iu  nu

mero de tiu ĉi revuo enhavas po 2(1 pagoj 

da plej bona teksto : artikoloj originalaj 

kaj tradukitaj, parto oficiala, esperanta 

movado en fremdlando kaj inter Bohemoj, 

bibliografio, adresaro de korespondantoj, 

k. t. p.
Jara abonpago : 3 kronoj (& 1.50) Red. 

kaj Adi». : Praha II, 2023, Ed. Kuhlii. 

(Kabalo por Societoj).

A

S E N S A C IA  N O V A J O !

Alsendante Vian fo togra fa jon, Vi ricevos post 
kelkaj tagoj en grandeco de milimetroj

Velofot h Potretojn
Ia plej belajn, malmultekostajn, akrajn, da tiraj n 

* fotogra fajoj n kiuj estas :

‘20 fo tog ra  fa jo j  . . . . O .>0

r li ) D . . . .  O .

1(K) »> . . . .  » 1  73

Konvenaj kadretoj po 2 1/2 Sd. La senditajn 
fotogra fajoj ti oni rericevas nedifektitaj.

Livero post sendo de la mono (enlande IO Sd. 
eksterlande 20 Sd. plie por transsendo), aŭ per 
po A La repago. ,

Entrepreno Fotomarko
Bad Reiche,ihall, Germanujo, Brieffach

No 43.302.001 

Por a lg lu i sur m em brokarto jn ,
k. t. p.

H O TELO
LOUIS-LE-GRAND

2, rue Louis-Le-Gi and, Paris.

En belega loko, inter la Rue de la 

l*aix kaj Avenue de l ’Opera. Moderaj 

Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 

English Spoken.Man spricht Deutsch. 

Se habla Espa noi.

Granda Marko

“ V ille  de Paris ”

INKO J M IETTE
(jinoj likvidaj, sigeloj

Jules MIETTE
102, Rlie Amelo!, P A R M I

FOTOGRAFANTA deziras intersango foto

grafa joj n, interesajn por la propagando de Es

peranto, PK. de grupoj, k. t. p. Oni turnu s u 

al Ia adreso : C. I). Ikixandall, K. R., E. A., 23, 
Portland Si., Lancaster (Anglujo).

POŜTK A RTO-RE VEN DA N TOJ N serĉas El

donejo Esperanto, Germanujo : Leipzig, Lan- 

gestr. 27.

I

v I

Korespondo. — S-ro E. dabei*!, IO. rue 

Claude-!)c!arou, Saint-Etienne (Eraucujn) de

ziras iutersanĝi PI., montrantajn interesajn 

pregejojn au mona I iejoj n ; ĉiam respondos per 

belaj PI. ’ i

F inancoj. — Personoj dezirantaj deponi 

siajn kapitalojn kun plena garantio en 
Rusujo por 8 %  jare, volu sin turni Iau 

adreso : S-ro Vladimir Kraj e v, Tchern- 

ajevkaja, 14, Tachkcnl Sii* Dariinskoj 

oblasti, Rusujo.

Cosmopolitan Correspondence K lub.

— Granda internacia Klubo pri korespon
dado, kolektado k. t. p. — 7,000 membroj 

en la tuta mondo, belega ilustrata revuo 

cii 4 lingvoj kun esperanta fako. Pri infor

moj aŭ angiloj skribu al ('.as. Post. OOI.

Genova, Italia.

Lernejo por Franca & Esperanta  

lingvoj. — lin Morges (Franclingva Svis.) 

apud la mondfama Genova Lago; belega vi

dajo; trankvila restadejo. Esperanto-ofi
cejo & societo en la urbo. Favoraj kondi

ĉoj. Speciale rekomendata, hejma vivado. 

Por ĉiuj informoj, oni sin tiului al la 
adreso : b'"0 A. Richardct,Ksperanto-domo, 

Morges, aii al Esp. Ofie. de U. K. A., S-ro 

Javet (Morges).

Studento. — Esp. organo de studentoj 
aperonta en septembro 1909 serĉas kores

pondantojn en ciuj landoj. Jarabono I 

(pagita antaŭ I scpt. nur 0.75 $). Adreso : 

Praha , 516, K. Ku tli an.

RIPREZENTANTO de fabriko, tre konata ĉe 

la firmoj (artikloj por tajloroj) deziras alian ri- 

prezentadon, escepte por veluroj kaj silkejoj. 

Sin turni al S1’0 Gillet, 'i, rue des Petits-Champs, 

Paris.

GUAVA AVIZO
por KOMERCAJ KONSULOJ

Reprezentantoj estas serĉataj en ĉiuj landoj 

por skribmaŝinoj, kudromaŝinoj, bicikle toj, 

fotografaj aparatoj, kraj ui i a la i giloj.

Petu informojn de : Bigalke & Mohivinkel, 

Bromberg (Germanujo).

Komercaj rolLlamoj

T RA  LA  F ILA T E L IO

Internacia monata organo de ĉiuj kolek

tistoj de poŝtmarkoj & poŝtkartoj. Jare : En 

Francujo 2 fr. IO, 0.80 S- En ceteraj landoj

2 fr. 50, I &, ĉe S-ro Fize, au Pastissou, Be- 

ziers (Francujo).

Ekspeda firmo. — Firmo Krook & 
Person, en Lŭbeck (fondita 1876). Ekspedoj

precipe al Dan-, Sved-, Rusujo & Finlando.
- - - - - - —  —  - - ------  . .

Komercaĵoj. — S><> A. Rovvlands (Boi 183, 
Invercargill, New-Zeland) deziras koresp. pri 
komerca joj revendotaj en la Anglaj Kolonioj 

kaj pri la produktajo^ de Nov-Zelando.

Donaco tre rekomendinda al Esperantistoj 

geamikoj : inundadoj surskribitajn per Espe

rantaj devizoj. Forsendas afrank. 3 po 3 75 S- 

S. F. V. Dam, 38 v. Galenstrasse Ilaag  (Ho

lando), konto Cekbanko Esperanto.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ. — Espe
rantaj por dekli. Mendu prezaron de Eldonejo 
Germanu jo ; Leipzig, Langestr. 27.

• •
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F A B R IK M A R K O
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A k tie n - G e se lls c h a ft , D re sd e n . Unuigo de la ĉi-supraj finnoj
Akcia Kapitalo : 3.000.000 

I j a  l a s t a j  K a t a l o g o j  v a l o r a d a s

“ i HeilanstaMuraceio
I

por lumkuracado 

por ma lsano j ile Flroro 

kaj ile T n e rv o j .

vormals : ROTES KREUZ antaue : RUGA KRUCO

5 1 Luisenstrassc B E R L IN  N W . 6 Telefono III, 3 185
S ekc io  p o r  l u m k u r a c a d o

Elektra lumo kun elektrodoj de 

karbo, fero, hidrargo. Limio de Rocnt- 

gen. Radiado (TArsonval kaj de Oudin 

kontraŭ artrito, reumatismo, neŭralgio, 

iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.
R a d ia d o  ka j fo to g ra fa do  Iau 

R oen tgen

Prospekto I afi deziro

Sekc io  p o r  m a ls a n o j  de 1’k o ro  ka j de PnervoJ

Esploroj ]>cr radioj de Roentgen kaj 
konstatado de Tagado de 1’koro. Uanoj 
kun karbacido kaj ŝprucbnnoj kun pin- 
b urgon oj. Elektraj banoj por la tuta 
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro- 
m asa go k. t. p.

L a  k u r a c a d o  p lene  an s ta ta u a s  res tadon  
en B a d  N auhe im

k u r a c a d o  a  ivi a u  l a  n t e . j ) u  k u r a c i s t o j  D i e k t o r o  :

O N I P A R O L A S  E S P E R A N T F .  ------- I----- i  O  r . BREIGER

i N O V A J O ”
Cntra afero por 

tiulanda militistaro I

PATEHTSPROHO KUN F iiEKSEBUfl
K O L O

Nenia falado malsuprenirante Ia stuparojn.

Nenia disŝirado de la boloj kaj de la pan
talonoj.

Post ĉiu premo la spronkolo revenas en 
sian iaman originan situacion.

La eltrova]o estas patentigita ĉe ciuj kul
turstaton

Eksterlandaj patentoj estas vendeblaj.

Reprezentantoj ĉiulande dezirataj.

Ilustr. prezaroj ĉien per la forsendejoj : 

Adolf. Muth, Nŭrnberg, Lichtenhofstr. — 
Germanujo.

Ludvvig . Dollatschcck, Mŭnchen, Gale* 
riestr. — Germanujo.

Hans Kriebel, Dresden, Gneisenaustr. — 
Germanujo.

• -

n

PRESEJAJ LITEROJ 
EV3AYEUR = = P A R I S

lie

J Vl
Gravur- Fondistoj Posteuloj

(Tiu s p e c a j  l it e r o j

KAJ

VINJETOJ

21, RUE DU MONTPARNASSE

— Specialajo

de

SUPERLITERAJ 

SIGNOJ —

Liverantoj de Ciuj 

Esperantaj literoj kaj 

supersignoj uzataj ce 

la presejo «Ie U. E. A. 

por Ia komposladode 

Espehanto kaj ĉiuj 

Esperantaj presajoj.

R O M A N A  T I P O J  D I  D O T  I T A L I K A

ĉ g ĥ ĵ Ŝ Ŭ Korpo 7 — Bas de casao Ĉ ĝ  h j  Ŝ Ŭ

Ĉ 6 Ĥ Ĵ Ĝ U Cefllte r o j  Ĉ Ĝ U J  Ŝ C

C ĝ ĥ ĵ Ŝ Ŭ Korpo B — Bas do casse Ĉ £  Ii ĵ  ŝ U

Ĝ (i II Ĵ Ŝ Ŭ Cefliteroj C Cl H  Ĵ  Ŝ U

Ĉ  ĝ  ĥ '  ĵ  Ŝ  Ŭ  Korpo O -  Baa do casse e ĝ  Ii j  Ŝ Ŭ 

Ĉ Ĝ li .1 Ŝ Ŭ G e f i l i a r o !  Ĉ (} U ĵ  Ŝ U

ĉ ĝ li j  Ĥ ti Korp°10 — Bas d® c»aB® e fi /t j  ŝ ŭ

Ĉ Ĝ  Ĥ J Ŝ LI C e f l i t e r o j  Ĉ G Ĥ  Ĵ  Ŝ U 

§ & $ $ $ $ $ $  $  §  §  «

EG IPT A  K O R P O  8  N0 4 0 6

Ĉ ĝ ĥ j  ŝ  ŭ <> Ĉ Ĝ Ĥ  Ĵ  Ŝ Ŭ

t a

Silkaj esperantaĵoj. — B. Pevraud, 

Vicdel. U. E. A., rue de la Loire, 41, Saint- 

Etienne, Francujo.
Flagetoj, kravatoj verdstelumitaj por sam

oj, 5 modeloj.— Allasa rubando, kun verd

stela desegno, por sam-inoj. — Vualskarpoj 

esperantistaj, el blanka gazmuslino. — 

Bildoj teksitaj el silko, veraj teksaj efver

koj. — Kontraŭ O fr. 30 (0.12 §) postili, aŭ 

I respondkupono, oni ricevas silkan flage

ton kaj la ilustritan prezaron.

BARCELONA KONGRESO. — 14 belegaj

gravuriloj de la Kongreso Barcelona nur 

.§ 0.55. Eldonejo Esperanto, Germanujo : Leip

zig, Langestr. 27.

l o j  el Burgonjo
MOREAU -VOILLOT

• BEAUNE (C iM O r-FraECD jO )
Firmo fondita en 1786, daŭrigita de patro

al lilo

Honorindaj makleristoj estus akceptataj
O n i pe tu  la  p re za ro n  espe ran tan

Por la Higieno de r u t o
(lavaj oj, higieno de Thuse» la ha uto, lavado 

de suĉinfanoj, intima higieno)

Oni nepre rekomendas

COALTAR  SAPON INE  L E B E U F
BARONNE (Francujo)

Kiun giaj antisepcaj, deterŝivaj kaj cika- 

trigaj proprajoj akceptigis ĉe la Parizaj 

Hospitaloj.

Kn la apotekejoj — A lentu la imitaĵojn

TRE IUNOVA KOJ GRflVfl
FIRMO de VINOJ, LIKVOROJ KAJ 

SPE CIA LAJOJ
en D IĴO N O  Goteni'Or (Francujo) 

deziras agentojn, seriozajn, agemajn, kun 
bonaj referencoj.

Tre favoraj kondiĉoj 

Oni skribas Esperante. Sin turnu al S™ J. 

Moron, Delegito U. E. A., Agencourt, apud 

Nui Is (Cole-d’Or, Francujo).

R U  L ifi K O L iE H T lST O d

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de la gazeto.

E S P E R A N T O

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

dum gi estas ankoraŭ havebla po malkara 
prezo.

La tuta Kolekto (60 n°j), afrankite 2.50 §. 

Sin turni alla Administrejo (IO, rue de la 
Bourse, Geneve).

Malnovaj n-oj antaŭ I  Decembro 1908 ne 
estas izole aĉeteblaj.

Liverantoj de Mustardo kaj Amelo al la Rego
Laŭ privilegio

J. & J. COLMAN
(Al cia Societo)

Makui ak tukistoj de

M U STARDO , A M ELO , B L U IG A ĴO

KAJ ,

B R IT A  R IZF A R U N O

IOS. CANNON STRE ET, LONDON 

Kaj CARROW\VORKS, NOR\VICH Uoglolando)

La Administranto eranta : DUVAL

Laborista Kooperativa Presejo, ‘iw
15, rue Amiral-Roussin. Dijon*

(Francujo)

va 1 O ?

La plej bona akriga M A Ŝ IN O d eT H A A C IL O J
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Ne manku 

en ia 

cl o in o I
A

Cu t u j

ak reg igas

A

Ciujn trancitajn 

Simpla 

Ma n u zeb la

Praktika

Havebla de la solaj fabrikanto j

GUHL & HAR3EGK (Esperata Entrepreno), HAMBURG, 35 S.

P le j u t i le  a l  ĉ iu j  E s p e r a n t is to j e s ta s  :

L  A P O Ŝ K A L E N D A R O  P O R  I f l i  O
Eldonita de J.-H. F R E D

Kun portretoj de D-ro Zamenhof kaj de S-ro H. Bolingbrokc Mudie, Prezid. de U. E. A. — 

Enhavas la Plenan liston de la Deleje, de U. E. A., la Boulognan Deklaracion, la Esperantan 

Himnon, informojn pri la proksima kongresejo, spesmilan tabelon, plenan dataron kun Ioko por 

notoj k. t. p. En tola bindajo kun ora titolo afranke 30 Sd.
Kalendaro por la Ripetado de Lingvoj. Murkalendaro de 50 grandaj folioj kun teksto en

egperanta-fianca-germana-angla lingvoj. Afranke i S m.

. Esperanta Murkalandaro. Sirnioj por Ciu tago kun esperantaj tekstoj. Afranko 60 Sd.
La provizo de tiuj ĉi kalendaroj estos baldaŭ elĉerpita.

Gramatikoj, Lernolibroj, Vortaroj en franca, germana, itala, angla kaj rusa lingvoj.

R e k o m e n d in d a  p o r  k u rso j

Fundamento de Esperanto de D-ro L. Zamenho. Gramatiko, Ekzercaro, Universala Vortaro. 

Kvinlingva bindi!, voi. 1.20 Sm. Afranke 1.32 Sin.

Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto. De D-ro Zamenhof. 1.40 Sm. Afranke 

1.65 Sm.
Legolibreto de J. Borel. IO Sd. — Karlo, facila legilobro de E. Privat. 20 Sd. — Gulliver en 

Liliputlando. Ilustrita, bindita. 60 Sd. — Unua Legolibro de D-ro Kabe. Anekdotoj Rokontoj, 

Frazaro, Leteroj. 76 Sd. — Elektikaj Fabeloj de Fratoj Grimm. 76 Sd. — Tra la Esperanta 
Literaturo de Prof. Luigi Giambene. 50 elĉerpajoj el malsamaj verkajoj. 46 Sd. — Multaj diver-' 

saj verkoj por komencantoj, porio, 20, 30 Sd. kaj plu.

Universala Esperata Librejo, rue ie la Bourse, IO, Geneve

Universala Esperantia Librejo
io, rue de la Bourse, GENE VE (Suisse)

Vendas ĉiujn eldonajojn de U. E. A. kaj ĉiujn Esperan tajojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

Oficialaj eldonajoj de U. E. A. :

rekomendataj al ciuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., gia organizo, giaj servoj kaj la maniero 

ilin uzi, k. a. Plena listo de la Deligitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 
U. E. A.). Necesega por ĉiuj membroj. Prezo: 0,30 Sm .; IO ekz. 2 Sm.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo : 

0,36 Sm.
Oficiala Marko (gluota sur la korespondajoj de la Esperantianoj) I sd. por ekzempl. 

(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da 15 <>/0 por ĉiu mendo de pli ol 

100 ekz. •
Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: 0,75 Sm. 

Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: 0,60 Sm.

Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,75 Sm.

Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ĉiuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve

blaj kontraŭ marko aŭ kupono da 0,10 Sm. Oni povas mendi la gvidfoliojn aparte. 

Universala Esperanto-Asocio, gia celo, gia organizo, giaj [praktikaj servoj, gia signifo.
Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).

PROPAGANDAJ BROŜUROJ EN NACIAJ LINGVOJ :

Universala Esperanto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo, 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broSuro, kiu klare konigas 

U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa

gandistoj.
Ekzistas gis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, rusa kaj itala. Eldonoj 

angla, kaj portugala estas en preparo. Resumoj en lingvoj dana kaj holanda.

Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.
* AVIZOJ : ĉ iu j mendoj estu sendataj al U niversala Esperantia Librejo, IO, rue

de la Bourse, Geneve (Svisujo), Tamen, nacilingvaj propagandaj broŝuroj estas ankaŭ 

riceveblaj jenaj el la adresoj:
l)r<» M. KANDT, 8, Neuer Markt, Bromberg (Germana).

P. LINARES, Santo-Basilio, Cordoba (Hispana).
A. TELLINI, Vallescura, l i ,  Bologna (Itala).

S. SZA B U NIEWICZ, Mjasnickaja, d. Zimin, Moskva (Rusa).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj. Ĉiuj aliaj personoj devas aŭ mendi per 

sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun la mendo. Per-sonoj, kin} 

deziras rekonfid ig i sian m uld ilon , aldonu 0,10 Su».


